BOI
- Work from Home -

การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของ BOI
และ
คู่มือผู้ใช้งานระบบ e-Submission

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
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การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของ BOI
1. การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของ BOI
ท่านสามารถใช้บ ริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของส านัก งานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ได้ ดังนี้
ลาดับ
การดาเนินการ
ระบบ ONLINE
1 การยื่นคาขอรับการส่งเสริม
E-INVESTMENT PROMOTION (BOI APPLICATION)
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การตรวจสอบสถานภาพเอกสาร

DOC TRACKING
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ระบบงานบัตรส่งเสริม (การตอบรับมติ การขอขยาย PROMOTION CERTIFICATE SYSTEM
เวลาตอบรับมติ การขอออกบัตรส่งเสริม การขอ
ขยายเวลาออกบัตรส่งเสริม)
งาน VISA & WORK PERMIT
SINGLE WINDOW
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การขออนุญาตถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

E-LAND
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งานสิทธิและประโยชน์ด้านเครือ่ งจักร

EMT
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งานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ

RMTS2011
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การขยายเวลานาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็น

ระบบขยายเวลามาตรา 36

9

ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

E-TAX
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การแจ้งผลดาเนินการและความคืบหน้าโครงการ

E-MONITORING

11

แบบฟอร์มหาผูร้ ่วมทุน

JOINT VENTURE
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งานด้าน SMART VISA

SMART VISA
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รายงานผลการปฏิบัติตามเงือ่ นไข ISO

E-ISO
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การยื่นเอกสารอื่นๆ
E-SUBMISSION
- การรับเอกสารเกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน
ที่ไม่มี e-Services รองรับ (รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามรายละเอียดความรับผิดชอบของกอง/
หน่วยงานในการรับเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง)
- เอกสารทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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2. ขั้นตอนการเข้าถึง E-SERVICES ของสานักงาน
 ไปที่ WWW.BOI.GO.TH
 เลือกที่ E-SERVICES
 รายการ E-SERVICES ต่างๆ จะแสดงด้านล่าง

E-SERVICES ต่างๆ จะแสดงด้านล่าง
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คู่มือการใช้งานระบบ e-Submission
สาหรับบริษัท/หน่วยงานที่ต้องการติดต่อ BOI
1. ภาพรวมการทางานของระบบ e-Submission
ถึงแม้ BOI จะ Work From Home แต่ท่านยังสามารถยื่นเอกสารต่างๆ (ที่ไม่ได้มีระบบ e-Services
รองรับเป็นการเฉพาะ) โดยส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Submission ได้
เมื่อบีโอไอรับเรื่องของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ อีเมลแจ้ง “เลขรับ (DMS No.)” ซึ่งจะเป็นเลข
อ้างอิงเพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่ท่านยื่นไว้ ในระบบ Doc Tracking (เข้าถึงได้จากหน้า e-Services
ในเว้ปไซต์บีโอไอ www.boi.go.th) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนท่านจะได้รับการติดต่อไปยัง อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ใน
ระบบ e-Submission
เมื่ อบีโ อไอดาเนินการแล้วเสร็จ ท่ านจะได้รับ แจ้งผลการดาเนินการทางอีเ มล พร้อมหนังสือแจ้ง ผล
การพิจ ารณาในรูป ไฟล์อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ เพื่ อให้ท่ านเก็ บ ไว้เ ป็นหลัก ฐานในการติดต่อขอรั บ เอกสารต้นฉบับ ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามท้ายเอกสาร เมื่อพ้นระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก. สภาวการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 เพื่อ
ป้องกั นการแพร่ร ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเมื่อสานัก งานประกาศให้ทราบว่า เปิด
ให้บริการตามสภาวการณ์ปกติแล้ว
หากท่านมีความเร่งด่วนในการขอรับเอกสารต้นฉบับในการดาเนินการต่อไป โปรดติดต่อหน่วยงานที่ท่าน
ยื่นเรื่องไว้
กรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Submission โปรดเข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat
ตาม QR Code ดังนี้

Line Open Chat: e-Submission
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2. การใช้งานระบบ e-Submission
ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบ e-Submission ได้ โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) ไปที่ WWW.BOI.GO.TH
(2) เลือกที่ E-SERVICES
(3) รายการ E-SERVICES จะแสดงด้านล่าง และเลือกที่ E-SUBMISSION (https://doc.boi.go.th)

E-SERVICES ต่างๆ จะแสดงด้านล่าง
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(4) กรอกข้อมูลตามที่กาหนด > กรอกรายละเอียดผู้ยื่นเรื่อง หากกรอกไม่ครบจะขึ้นข้อความเตือน
> เลือกกอง/หน่วยงานที่ต้องการจะส่งเอกสาร (ดูรายละเอียดความรับผิดชอบ
ของกอง/หน่วยงานในการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องในตารางที่แสดงไว้ด้านล่าง)
> แนบไฟล์เอกสาร
> กดยืนยัน I’m not a robot หรือ ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์
> กดปุ่ม “ยื่นเอกสารออนไลน์” เพื่อส่งเอกสารถึงสานักงาน
> เมื่อรับเอกสารสาเร็จ จะมีข้อความสีเขียวแสดงใต้ปมุ่ ยื่นเอกสารออนไลน์

ระบบ E-SUBMISSION
เพือ่ ยื่นเอกสารถึงสานักงาน

รายละเอียดความรับผิดชอบของกอง/หน่วยงานในการรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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กอง/หน่วยงาน
งานที่เกี่ยวข้อง
1) กองบริหารการลงทุน 1-5 - การขอรับการส่งเสริมตามนโยบาย SMEs และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต
- การขอแก้ไขโครงการ
- งานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบซึ่งไม่อยู่ระบบ RMTS2011 เช่น การขออนุมัติ
สต๊อกสูงสุด-สูตรการผลิต การขอชาระภาษีผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เป็นต้น
- งานตรวจสอบการดาเนินการตามเงื่อนไข เช่น การขออนุญาตเปิดดาเนินการ เป็นต้น
2) กลุ่มบัตรส่งเสริม
- การตอบรับมติ การขอขยายเวลาตอบรับมติ การขอออกบัตรส่งเสริม การขอขยายเวลา
ออกบัตรส่งเสริม สาหรับโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการในระบบ PROMOTION
CERTIFICATE SYSTEM ได้
- การขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม
3) สารบรรณกลาง
เอกสารทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน - งานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบซึ่งไม่อยู่ระบบ RMTS2011 เช่น การขออนุมัติ
ภาคที่ 1-7
สต๊อกสูงสุด-สูตรการผลิต การขอชาระภาษีผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เป็นต้น
- งานตรวจสอบการดาเนินการตามเงื่อนไข เช่น การขออนุญาตเปิดดาเนินการ เป็นต้น
สาหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นทีร่ ับผิดชอบของศูนย์ฯ
- เอกสารทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
คาแนะนา/ข้อควรระวัง
 ควรตรวจสอบและกรอก E-MAIL ให้ถูกต้อง เนื่องจากจะมีการติดต่อและส่งข้อมูลผ่าน E-MAIL
 ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย ระบบรองรับไฟล์นามสกุล docx, xlsx, pptx, zip, rar, jpeg, pdf
ขนาดรวมไม่เกิน 15 MB
 หากมีหลายไฟล์ ให้กดปุม่ “เพิ่ม”
 หากขนาดไฟล์รวมเกิน 15 MB แนะนาให้อัพโหลดไฟล์ลง GOOGLE DRIVE แล้วนา LINK ที่
ได้มาใส่ช่อง “ลิงค์แชร์ไฟล์”
 ถ้าเป็นหน่วยงานที่ไม่มีเลขนิติบุคคล ไม่ต้องกรอก
(5) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงรับเอกสาร > ระบบจะส่ง E-MAIL ถึงท่าน เพื่อแจ้งเลขรับ (DMS NO.)
(6) ท่านสามารถใช้เลขรับ (DMS NO.) ตรวจสอบสถานะเอกสารผ่านระบบ DOC TRACKING
(7) กรณีรบั เรื่องได้ > ระบบจะส่ง E-MAIL ถึงท่าน พร้อมเลขรับ (DMS NO.)
(8) กรณีรบั เรื่องไม่ได้ > ระบบจะส่ง E-MAIL ถึงท่าน พร้อมข้อมูล เช่น สาเหตุที่ไม่สามารถรับเรือ่ งได้ หรือ
ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

