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สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/อบรมและสัมมนา 

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 

- เข้าเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th/th-th/  
- คลิกปุ่ม Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบ  

 

- กรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน หลังจากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
  

https://drive.ditp.go.th/th-th/
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ขั้นตอนการค้นหากิจกรรม 

- คลิกท่ีเมนู ฝึกอบรมและสัมมนา 

 

- ระบบจะแสดงรายการกิจกรรมประเภท ฝึกอบรมและสัมมนา ผู้ใช้สามารถท าการค้นหากิจกรรมโดย
กรอกชื่อกิจกรรม หรือค้นหาตามเดือน และปีที่จัดกิจกรรม ดังรูปด้านล่าง จากนั้นท าการ คลิกเลือก
กิจกรรมที่สนใจจะสมัครเข้าร่วม 
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- จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังรูป ซึ่งในหน้านี้ผู้ใช้สามารถ
คลิกปุ่ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกใบสมัครต่อไป 
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การกรอกข้อมูลใบสมัคร 
 การกรอกข้อมูลใบสมัครส าหรับกิจกรรมประเภทฝึกอบรมสัมมนา มี 2 แบบ คือการสมัครในนามนิติ

บุคคล โดยชื่อผู้ใช้งานระบบจะเป็นเลขนิติบุคคล หรือชื่อผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระบบไว้ และ

การกรอกข้อมูลแบบบุคคลทั่วไป คือชื่อผู้ใช้งานระบบที่ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งสามามารถสมัครเข้า

ร่วมกิจกรรมในชื่อของตนเองได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผ่านผู้ใช้ที่เป็นนิติบุคคล  

 อธิบายขั้นตอนการกรอกข้อมูลในแต่ละรูปแบบดังนี้ 

1. สมัครในนามนิติบุคคล 

การกรอกข้อมูลใบสมัครในนามนิติบุคคลมี 5 ส่วนหลักๆ คือ 

- ข้อมูลบริษัท 
- ข้อมูลประกอบ 
- สินค้า 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- การยื่นยันการสมัคร 
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1.1 ข้อมูลบริษัท 

การแก้ไขข้อมูลบริษัทท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ดังรูป 

 
ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลบริษัท ดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลตามแบบฟอร์ม 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกคลิกปุ่ม ย้อนกลับ 
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1.2 ข้อมูลประกอบ 

ข้อมูลประกอบเป็นข้อมูลที่ไม่บังคับให้ระบุ หากผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลส่วนนี้สามารถข้ามข้ันตอน

การกรอกข้อมูลนี้ได้ การกรอกข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม ข้อมูลประกอบ ดังรูป 

 

 ข้อมูลประกอบมี 2 ส่วนย่อยคือข้อมูลตลาดส่งออกท่ีสนใจและประเภทธุรกิจ 

1.2.1 ตลาดส่งออกท่ีสนใจ 

การเพ่ิมข้อมูลตลาดส่งออกท่ีสนใจ 

  คลิกปุ่มเพ่ิม ดังรูป 
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คลิกเลือกตลาดส่งออกท่ีสนใจ ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกคลิกปุ่ม 

กากบาท มุมบนด้านขวา 

 

แสดงผลการเพิ่มข้อมูล ดังรูป 
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การลบข้อมูลตลาดส่งออกที่สนใจ 

  คลิกปุ่มลบข้อมูล ดังรูป  

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ popup เพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่มลบข้อมูลเพ่ือ

ยืนยันการลบ หรือคลิก ปิดหน้าต่างเพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 

1.2.2 ประเภทธุรกิจ 

ให้คลิกเลือกประเภทธุรกิจตามแบบฟอร์ม และหากเลือกอ่ืน กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดประเภท

ธุรกิจอ่ืนๆ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ 
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1.3 ข้อมูลสินค้า 

การกรอกข้อมูลสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม สินค้า 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการข้อมูลสินค้าของใบสมัคร ผู้ใช้สามารถด าเนินการเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูลสินค้า ในหน้าจอนี้ 
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1.3.1 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 

การเพ่ิมข้อมูลสินค้า คลิกท่ีปุ่ม เพิ่ม 

 
 จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลสินค้าตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม บันทึก 
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1.3.2 การแก้ไขข้อมูลสินค้า 

การแก้ไขข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Edit 

 
 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
บันทึก 
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1.3.3 การลบข้อมลูสินค้า 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Delete 

 
 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือยืนยัน หรือคลิกปุ่ม 
ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิก 

 

เมื่อกรอกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลอ่ืนๆต่อไป 
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1.4 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้คลิกท่ีปุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังรูป 

 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมของใบสมัคร ผู้ใช้สามารถด าเนินค้นหา 

เพ่ิม และลบข้อมูล ในหน้าจอนี้ 
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1.4.1 การเพ่ิมคนเข้าร่วมกิจกรรม  

การเพ่ิมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิม ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ popup ให้ผู้ใช้เลือกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 
เพ่ือบันทกึข้อมูล 

 

หรือกรณีที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีในรายชื่อบุคคลของบริษัท แต่มีประวัติการลงทะเบียนเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ของกรมแล้ว สามารถท าการค้นหาและเพ่ิมเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย 

 โดยใช้ขั้นตอนเดียวกันกับการเพิ่มผู้เข้าร่วม แต่จะต้องกรอรกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของคนที่

ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา ถ้าข้อมูลตรงกันกับเลขบัตรที่มีอยู่ในระบบ ก็สามารถเลือกและกด บันทึก 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมได้ แสดงขั้นตอนค้นหาและบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง  
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1.4.2 การลบคนเข้าร่วมกิจกรรม 

การลบข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่ปุ่ม ลบ ดังรูป ด้านล่าง 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ popup เพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือยืนยัน

การลบ หรือคลิก ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 

เมื่อกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อด าเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆ

ต่อไป  
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1.5  การส่งใบสมัคร 

เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครทั้ง 4 ส่วนเรียบร้อยแล้ว (สังเกต ปุ่มของข้อมูลแต่ละส่วนแสดงเป็นสีเขียว

ทั้งหมด) ให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการกรอกใบสมัคร ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล ก่อน

ด าเนินการยื่นใบสมัคร 
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เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยันการสมัคร 
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หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการผลการด าเนินงาน ดังรูป  
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2. สมัครในนามบุคคลทั่วไป 

การกรอกข้อมูลใบสมัครในนามบุคคคลทั่วไปมี 5 ส่วนหลักๆ คือ 

- ข้อมูลส่วนตัว 
- ข้อมูลประกอบ 
- สินค้า 
- ข้อมูลบริษัทในสังกัด 
- การยื่นยันการสมัคร 

 

2.1 ข้อมูลส่วนตัว 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ดังรูป 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกคลิกปุ่ม ย้อนกลับ 
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2.2 ข้อมูลประกอบ 

ข้อมูลประกอบเป็นข้อมูลที่ไม่บังคับให้ระบุ หากผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลส่วนนี้สามารถข้ามข้ันตอน
การกรอกข้อมูลนี้ได้ การกรอกข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม ข้อมูลประกอบ ดังรูป 
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ข้อมูลประกอบมี 2 ส่วนย่อยคือข้อมูลตลาดส่งออกท่ีสนใจและประเภทธุรกิจ 

2.2.1 ตลาดส่งออกท่ีสนใจ 

การเพ่ิมข้อมูลตลาดส่งออกท่ีสนใจ 

  คลิกปุ่มเพ่ิม ดังรูป 

 

คลิกเลือกตลาดส่งออกท่ีสนใจ ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกคลิกปุ่ม 

กากบาท มุมบนด้านขวา 

 

แสดงผลการเพิ่มข้อมูล ดังรูป 
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การลบข้อมูลตลาดส่งออกที่สนใจ 

  คลิกปุ่มลบข้อมูล ดังรูป  

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ popup เพือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่มลบข้อมูลเพ่ือ

ยืนยันการลบ หรือคลิก ปิดหน้าต่างเพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 

2.2.2 ประเภทธุรกิจ 

ให้คลิกเลือกประเภทธุรกิจตามแบบฟอร์ม และหากเลือกอ่ืน กรุณากรอกข้อมูลรายละอียดประเภท

ธุรกิจอ่ืนๆ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ 
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2.3 สินค้า 

การกรอกข้อมูลสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม สินค้า 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการข้อมูลสินค้าของใบสมัคร ผู้ใช้สามารถด าเนินการเพ่ิม แก้ไข และลบ
ข้อมูลสินค้า ในหน้าจอนี้ 

 

2.3.1 การเพ่ิมข้อมูลสินค้า 

การเพ่ิมข้อมูลสินค้า คลิกท่ีปุ่ม เพิ่ม 
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 จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้กรอกข้อมูลสินค้าตามแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกปุ่ม บันทึก 
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2.3.2 การแก้ไขข้อมูลสินค้า 

การแก้ไขข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Edit 

 
 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 
บันทึก 
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2.3.3 การลบข้อมูลสินค้า 

การลบข้อมูล คลิกท่ีปุ่ม Delete 

 
 

จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบข้อมูล เพ่ือยืนยัน หรือคลิกปุ่ม 
ปิดหน้าต่าง เพ่ือยกเลิก 

 

เมื่อกรอกข้อมูลสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลอ่ืนๆต่อไป 
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2.4 ข้อมูลบริษัทในสังกัด 

ข้อมูลบริษัทในสังกัด เป็นข้อมูลที่ไม่บังคับให้ระบุ หากผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลส่วนนี้สามารถข้าม
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนี้ได้ การกรอกข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม บริษัทในสังกัด ดังรูป 

 

 ผู้ใช้สามารถกรอกรข้อมูลได้ตามแบบฟอร์ม หรือหากมีเลขนิติบุคคลของบริษัท ซึ่งเคยมี
ประวัติในการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบกิจกรรมกรม ก็สามารถท าการค้นหาข้อมูล หากระบบหา
ข้อมูลพบ ก็จะแสดงข้อมูลบริษัทได้ด้วย เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก หากไม่ต้องการ
บันทึกให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ 

 



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

29 

2.5 การยื่นยันการสมัคร 

เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครทั้ง 4 ส่วนเรียบร้อยแล้ว (สังเกต ปุ่มของข้อมูลแต่ละส่วนแสดงเป็นสีเขียว
ทั้งหมด) ให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดการกรอกใบสมัคร ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูล ก่อน

ด าเนินการยื่นใบสมัคร 
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เมื่อท าการตรวจสอบข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยันการสมัคร 
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หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการผลการด าเนินงาน ดังรูป  

 

 


