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ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 

- เข้าเว็บ http://drive.ditp.go.th/th-th/ 
- คลิกปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
 

กรอกข้อมูล Username และ Password หลังจากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วย “DITP Account” 

  

http://drive.ditp.go.th/th-th/
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 การสมัครคุณสมบัติ Startup ของกรม จะมี 3 ขั้นตอนหลักคือ 

1. การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  
2. การกรอกข้อมูล 
3. การส่งใบสมัคร 

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
เป็นขั้นตอนแรกในการสมัคร หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่สามารถด าเนินการต่อได้ โดยเริ่มต้นการสมัคร

คลิกท่ีเมนู “สมัคร-Starup” ดังรูป 

 
 

 จากนั้นจะแสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขสมัครผู้ประกอบการประเภท Startup ผู้ประกอบการ ติ๊ก ฉัน

ยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิก และคลิกปุ่ม “ยืนยัน” 
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 จากนั้นระบบจะตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขการสมัครคุณสมบัติ Startup ของกรม โดยระบบจะตรวจสอบ

ข้อมูล 3 เงื่อนไขคือ 

1. ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จ าเป็น) 

2. ตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หรือได้รับทุนสนับสนุนจาก 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) (ถ้ามี) (กรณีระบบตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล สามารถกรอก

ข้อมูลเพิ่มได้ที่รายละเอียดการสมัครในขั้นตอนถัดไป)   

3. ตรวจสอบข้อมูลการผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Startup จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ

การค้ายุคใหม ่(NEA) (จ าเป็น) ซึ่งหลักสูตรในปัจจุบันประกอบด้วย 

3.1 สานฝันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล(Pitch 2 Sucess) 
3.2 หลักสูตรการน าเสนอแนวคิดธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Pitching) 
3.3 หลักสูตรสตาร์ทอัพเบื้องต้น (STARTUP 101) 
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup ภูมิภาคเหนือ (ถิ่นเหนือไทย ก้าวไกลสู่

สากล) 

ซึ่งเข้าร่วมหลักสูตรอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 รายการนี้ก็ได้ 

เมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วจะแสดงปุ่ม ด าเนินการต่อ นั้นคือสามารถด าเนินการสมัครต่อได้ 

ใหค้ลิกปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการสมัครดังรูปด้านล่าง ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุก

ส่วน โดยมีทั้งหมด 6 Step ดังนี้ 
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การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 

1. รายละเอียดบรษิัท 
ผู้ประกอบการคลิกที่ “รายละเอียดบริษัท” จากนั้นท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม 

“บันทึกข้อมูล” 
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ข้อมูลที่อยู่และช่องทางการติดต่อ 

กรอกข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และช่องทางการติดต่อตามแบบฟอร์มดังรูปด้านล่าง 

 

โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ส่วนข้อมูลโซเชียลเน็ตเวิร์คผู้ประกอบการสามารถท าการ เพ่ิม แก้ไขและลบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การเพ่ิมโซเชียลเน็ตเวิร์คคลิกปุ่ม เพิ่ม ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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2. การแก้ไขโซเชียลเน็ตเวิร์คคลิกปุ่มแก้ไข ดังรูป 

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 

 
3. การลบโซเชียลเน็ตเวิร์คคลิกปุ่มลบข้อมูลดังรูป  

 
จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ

ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 
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ประเภทกิจการ 

ประเภทกิจการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ และหากเลือก OTHERS จะต้องระบุข้อมูล

ประเภทกิจการอ่ืนๆ ดังรูป 

 
ผู้ถือหุ้น 

กรอกเปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นไทยตามแบบฟอร์ม หากไม่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถกรอกผู้ถือหุ้นไทย 

100  

 

กรณีมีผู้ถือหุ้นช่าวต่างชาติสามารถด าเนินการ เพิ่ม แก้ไข และ ลบข้อมูลดังนี้ 

1. เพ่ิมผู้ถือหุ้นต่างชาติ คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ดังรูป 

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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2. การแก้ไขผู้ถือหุ้นต่างชาติ คลิกปุ่มแก้ไข ดังรูป 

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 

 

3. การลบผู้ถือหุ้นต่างชาติคลิกปุ่ม ลบข้อมูลดังรูป  

 
จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ

ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 

จ านวนพนักงานและปริมาณการผลิตต่อปี 

กรอกขอ้มูลจ านวนพนักงาน จ านวนการผลิตต่อปีและหน่วย ตามแบบฟอร์ม 
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สิทธิประโยชน์ BOI 

กรณีมีสิทธิประโยชน์ BOI ให้คลิกเลือก มี และกรอกข้อมูล BOI NO และ BOI Date ดังรูป 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ Startup 

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Startup ของบริษัท ตามแบบฟอร์ม 

 

 

ข้อมูลการได้รับทุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

ส่วนของข้อมูลการได้รับทุนจากส านักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จะมีให้กรอกเพ่ิมเฉพาะบริษัทที่ไม่

สามารถตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้ ดังนั้นหากแบบฟอร์มการสมัคร 

ไม่มีข้อมูลส่วนนี้แสดงว่ากรมมีข้อมูลของการได้รับทุกสนับสนุนจาก NIA ของบริษัทนั้นอยู่แล้ว จึงไม่

จ าเป็นต้องกรอกเพ่ิม  

กรณีไม่เคยได้รับทุกให้คลิกเลือก “ไม่เคยได้รับ” ส่วนกรณเีคยได้รับทุนแต่กรมไม่มีข้อมูล ให้คลิกเลือก 

“เคยได้รับ” และกรอกรายละเอียด โดยมีขัน้ตอนการ เพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลดังนี้ 

1. เพ่ิมข้อมูลการได้รับทุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ดังรูป 
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูปด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
และคลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 

 

 

2. การแก้ไขข้อมูลการได้รับทุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) คลิกท่ีปุ่ม “Edit” ดังรูป 

 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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3. การลบข้อมูลการได้รับทุนจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) คลิกท่ีปุ่ม “Delete” ดังรูป  

 
จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ

ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 
 

เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้วให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ในส่วนล่างสุดของแบบฟอร์ม 
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2. ผู้ติดตอ่/ผู้มีอ านาจลงนาม 
ผู้ประกอบการคลิกที่ “ผู้ติดต่อ/ผู้มีอ านาจลงนาม”จากนั้นท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิก

ปุ่ม “ย้อนกลับ” 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ/ผู้มีอ านวจลงนาม ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ  

 ผู้ติดต่อ (ข้อมูลมาจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบครั้งแรก หรือข้อมูลผู้ติดจ่อปัจจุบันในหน้า 
Profile ของบริษัท) 

 ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท (ระบบดึงข้อมูลผู้มีอ านาจลงนามผู้พันบริษัทมาจากการพัฒนาธุรกิจ
การค้า ไม่สามารถเพ่ิมเองได้) 

 ผู้รับอ านาจติดต่อ (ถ้ามี) 

แสดงข้อมูลดังรูปด้านล่าง 



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

17 
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ข้อมูลผู้ติดต่อ 

ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อจ าเป็นต้องกรอกอย่างน้อย 1 รายการ ผู้ประกอบการสามารถท าการ เพ่ิม แก้ไข 

และลบ ผู้ติอต่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

เพ่ิมผู้ติดต่อ 

การเพ่ิมผู้ติดต่อคลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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แก้ไขผู้ติดต่อ 

การแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ คลิกปุ่ม “Edit” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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ลบผู้ติดต่อ 

การลบข้อมูลผู้ติดต่อ คลิกปุ่ม “Delete” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 
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ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ส่วนข้อมูลผู้มีอ านาจลงนามบริษัทผูกพันบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ผู้ประกอบการสามารถท าการแก้ไข โดยการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม โดยคลิกที่ปุ่ม “Edit” 

ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม 

“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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ผู้รับมอบอ านาจติดต่อ (ถ้ามี) 

ส่วนข้อมูลผู้รับมอบอ านาจติดต่อ เป็นข้อมูลที่สามารถกรอกข้อมูลเพ่ิมได้ถ้ามีข้อมูล ผู้ประกอบการ

สามารถท าการ เพิ่ม แก้ไข และลบ ผู้รับมอบอ านาจติดต่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

เพ่ิมผู้รับมอบอ านาจติดต่อ 

การเพ่ิมผู้รับมอบอ านาจติดต่อ คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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แก้ไขผู้รับมอบอ านาจติดต่อ 

การแก้ไขข้อมูลผู้รับมอบอ านาจติดต่อ คลิกปุ่ม “Edit” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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ลบผู้รับมอบอ านาจติดต่อ 

การลบข้อมูลผู้รับมอบอ านาจติดต่อ คลิกปุ่ม “Delete” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลข้อมูล ผู้ติดต่อ/ผู้มีอ านาจลงนาม เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 
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3. ข้อมูลโรงงาน 
หากไม่มีข้อมูลโรงงาน สามารถข้ามขั้นตอนการกรอกข้อมูลโรงงานได ้ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสามารถ

ท าได้โดยคลิกท่ี ข้อมูลโรงงาน จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 

 

ข้อมูลโรงงานสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 รายการโดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

เพ่ิมข้อมูลโรงงาน 

การเพ่ิมข้อมูลโรงงาน คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูปด้านล่าง ข้อมูลโรงงานจะมีข้อมูล 2 ส่วน
คือที่อยู่โรงงาน และผู้ติดต่อ ณ โรงงาน ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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แก้ไขข้อมูลโรงงาน 

การแก้ไขข้อมูลโรงงาน คลิกปุ่ม “Edit” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ประกอบการ (Software User Document) 

28 

ลบโรงงาน 

การลบข้อมูลโรงงาน คลิกปุ่ม “Delete” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 
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4. ข้อมูลสินค้า/บริการ 

ข้อมูลสินค้า/บริการจ าป็นต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ ขั้นตอนการากรอกข้อมูลสามารถได้
ได้โดยคลิกท่ี สินค้า/บริการ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 

 

ข้อมูลสินค้าสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 รายการโดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

เพ่ิมข้อมูลสินค้า/บริการ 

การเพ่ิมข้อมูลสินค้า คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูปด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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แก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ 

การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ คลิกปุ่ม “Edit” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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ลบข้อมูลสินค้า/บริการ 

การลบข้อมูลสินค้า/บริการ คลิกปุ่ม “Delete” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 

เมื่อกรอกข้อมูลสินค้าครบแล้วคลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 
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5. ข้อมูลการส่งออก 

ข้อมูลการส่งออกเป็นข้อมูลประกอบการการพิจารณา หากมีข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสามารถท าได้โดยคลิกทีข่้อมูลการส่งออก จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ
คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 

 

ข้อมูลการส่งออกประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ ประสบการณ์ด้านการส่งออก, ตลาดที่สนใจการ
ส่งออก (ถ้ามี), รางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ (ถ้ามี) แสดงขอ้มูลดังรูปด้านล่าง 
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ประสบการณ์ด้านการส่งออก 

ส่วนข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก ถ้าไม่มีประสบการณ์สามารถคลิกเลือก “ไม่มีประสบการณ์” 

หากเลือก “มีประสบการณ์” ต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

เพ่ิมข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก 

การเพ่ิมข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลดังรูป ด้านล่าง ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและคลิกปุ่ม 
“บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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แก้ไขข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก 

การแก้ไขข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก คลิกปุ่ม “Edit” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลดังรูป ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่ต้องการจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ปิด” 
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ลบข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก 

การลบข้อมูลประสบการณ์ด้านการส่งออก คลิกปุ่ม “Delete” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 

ตลาดที่สนใจการส่งออก (ถ้ามี) 

ข้อมูลตลาดที่สนใจในการส่งออกสามารถท าการ เพ่ิมได้ครั้งละหลายรายการ โดยมีขั้นตอนการกรอก

ข้อมูล ดังนี้ 

เพ่ิมข้อมูลตลาดที่สนใจ 

การเพ่ิมข้อมูลตลาดที่สนใจในการส่งออก คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเลือกข้อมูลตลาดดังรูป ให้ผู้คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 
โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเทศ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้
คลิกปุ่ม “ปิด” 
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ลบข้อมูลตลาดที่สนใจ 

การลบตลาดที่สนใจ คลิกปุ่ม ลบ ข้อมูลดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 
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รางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ (ถ้ามี) 

ข้อมูลรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่ได้รับสามารถท าการ เพ่ิมได้ครั้งละหลายรายการ โดยมี

ขัน้ตอนการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

เพ่ิมข้อมูลรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ 

การเพ่ิมข้อมูลรางวัลหรือการรับรองมาตรฐาน คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับเลือกข้อมูลดังรูปด้านล่าง ให้ผู้คลิกเลือกประเภท 
Public Acknowledgement แล้วระบบจะให้เลือกปีและประเภทของรางวัลหรือมาตรฐาน
ซึ่งเลือกได้มากกว่า 1 รายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม 
“ปิด” 
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ลบข้อมูลรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ 

การลบรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ คลิกปุ่ม ลบ ข้อมูลดังรูป 

 

จากนั้นระบบจะแสดง popup เพ่ือให้ยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม “ลบข้อมูล” เพ่ือลบ
ข้อมูลหรือ คลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” เพ่ือยกเลิก 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลการส่งออกครบแล้วคลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” 
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6. ข้อมูลเอกสารประกอบ 

ขั้นตอนการอัพโหลเอกสารการสมัคร คลิกที่ “เอกสารประกอบ” จากนั้นผู้ประกอบการท าการ 
Upload ไฟล์เอกสารส าคัญ(บังคับ) และเอกสารประกอบการพิจารณา ให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม 
“ย้อนกลับ” 

 

เพ่ิมเอกสารประกอบ 

การเพ่ิมเอกสารประกอบ คลิกปุ่ม “Upload” ตามชื่อเอกสารดังรูป  
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จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Popup  เพ่ือให้อัพโดหลดเอกสาร โดยสามารถอัพโหลดได้
มากกว่า 1 ไฟล์ ดังรูปด้านล่าง เพ่ืออัพโหลดเอกสารครบแล้วใหเคลิกปุ่ม “บันทึก” หากไม่
ต้องการบันทึกให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

 

ลบเอกสารประกอบ 

การลบเอกสารประกอบ คลิกที่ตัวเลขตรงคอลัมน์ จ านวนไฟล์ ดังรูป 

 

จากนัน้คลิกปุ่มลบไฟล์ที่ต้องการดังรูปด้านล่าง เมื่อเอกสารเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ปิดหน้าต่าง” 
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การส่งใบสมัคร 
เมื่อผู้ประกอบการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นท าการคลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” 

 

ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่ท าการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบข้อมูลใบสมัครอีกครั้งก่อนท าการส่งใบสมัคร เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
“ยืนยันการสมัคร” ในส่วนล่างสุดของแบบฟอร์ม 
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จากนั้นระบบจะแจ้งเตือน Popup ส่งค าขอการสมัคร เรียบร้อยแล้ว ดังรูป 
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การติดตามสถานะใบสมัคร 
หลังจากส่งใบสมัครแล้วผู้ประกอบการสามารถติดถามสถานะใบสมัคร Startup ได้จากเมนูโปรไฟล์ของ

บริษัท โดยคลิกโปรไฟล์มุมขวาด้านบน และคลิกที่เมนูสมัคร Startup ดังรูป 

 

นอกจากตรวจสอบจากหน้าระบบแล้ว หากใบสมัครมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ระบบกรมจะมีการแจ้ง

เตือนไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัครด้วย  


