ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. ๓ /๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring)
เพื่ อเป็ น การอานวยความสะดวกสาหรับ ผู้ ได้รับการส่ งเสริม ในการรายงานผลการดาเนิน งาน
ประจาปี และรายงานความคืบหน้าโครงการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงาน
ความคืบหน้าโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ใช้บังคับ กับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
ข้อ ๒ การดาเนิ นการในทางปฏิบัติอื่นใดเกี่ยวกับ การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และ
รายงานความคืบ หน้ าโครงการด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มิได้ กาหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ ถือปฏิ บัติตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
“รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ” หมายความว่า รายงานผลการดาเนินงานประจาปีที่
ผู้ให้บริการกาหนดให้ยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
“รายงานความคืบหน้าโครงการ” หมายความว่า รายงานความคืบหน้าโครงการที่ผู้ให้บริการ
กาหนดให้ยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
“ระบบ” หมายความว่า ระบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานความ
คืบหน้าโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring)
ข้อ ๔ การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring) มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ผู้ รับ บริการจะต้องรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานความคืบหน้า
โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะต้องดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศนี้
๔.๒ ผู้ รั บ บริ การสามารถเข้ าใช้บ ริการระบบรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี และ
รายงานความคื บ หน้ าโครงการด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้ร หั ส ผู้ ใช้ งาน (username) และรหั ส ผ่ า น
(password) เดียวกับที่ใช้ในระบบตรวจสอบสถานะของเอกสารทางอินเทอร์เน็ต หรือระบบยื่นแบบรายงานผล
การดาเนินการ (ตส. 310) และแบบแจ้งยืนยันการดาเนินการตามโครงการทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิม
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๔.๓ ผู้ให้บริการจะดาเนินการสาหรับการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงาน
ความคืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๔.๓.๑ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้นาเสนอหรือเก็บรักษาข้อความใดในสภาพที่เป็น
มาแต่ เดิ ม อย่ า งเอกสารต้ น ฉบั บ ถ้ า ผู้ ให้ บ ริก ารได้ น าเสนอหรื อ เก็ บ รั ก ษาในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต าม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการนาเสนอหรือเก็บรักษาเป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายแล้ว
(๑) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้อง
ของข้อความ ตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์ และ
(๒) สามารถแสดงข้อความนั้นในภายหลังได้
ความถูกต้องของข้อความตาม (๑) ให้พิจารณาถึงความครบถ้วนและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใดของข้อความ เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดงข้อความ ซึ่งไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อความนั้น
ในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของวิธีการรักษาความถูกต้องของข้อความ
ตาม (๑) ให้พจิ ารณาถึงพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการสร้างข้อความนั้น
๔.๓.๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติข้อ ๔.๓.๑ ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้เก็บรักษา
เอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว
(๑) ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น สามารถเข้ า ถึ ง และน ากลั บ มาใช้ ได้ โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
(๒) ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่
สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และ
(๓) ได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่ระบุถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง และปลายทาง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือได้รับข้อความดังกล่าว (ถ้ามี)
๔.๔ ในกรณีที่ผู้รับบริการ login เข้าสู่ระบบแล้ วนั้น จะต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง
แท้จริงของข้อมูลตน และหากมีบุคคลอื่นใดเข้ามาในระบบเพื่อการใดๆ โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (username) หรือ
รหั สผ่ าน (password) โดยไม่ได้รับ อนุ ญ าตจากผู้ให้ บริการให้ เข้าสู่ ระบบ และมิได้เกิดขึ้นโดยความผิ ดของ
ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๕ การยื่นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รับบริการที่ประสงค์จะยื่นรายงาน กรอกข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้บริการ
กาหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๔.๖ บรรดาเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงาน
ความคืบหน้าโครงการตามรูปแบบที่ผู้ให้บริการกาหนดนั้น ผู้รับบริการต้องยืนยันในความถูกต้องแท้จริง ของ
ข้อมูลดังกล่าว และยินยอมให้ผู้ให้บริการเก็บไว้เป็นหลักฐานและทรัพย์สินของทางราชการ หากผู้ให้บริการ
ต้องการเอกสารดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวโดยเร็ว
๔.๗ เมื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ จ ะรายงานผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี และรายงานความคืบหน้าโครงการแล้ ว และได้ส่งข้อมูลนั้นมายัง ผู้ ให้บริการ ถือว่าข้อมูลนั้ นมีผ ล
สมบูรณ์และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
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๔.๘ เพื่ อ ประโยชน์ ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผู้รับบริการต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน
(password) ไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่อนุญาต หรือกระทาด้วยประการอื่นใดที่ทาให้หรือเปิดโอกาสให้บุคคล
อื่นที่มิใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) นั้น สามารถใช้หรือลอบใช้รหัสผู้ใช้งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ของตนได้ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการในกรณีที่บุคคล
อื่นนารหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ไปใช้ และเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการเสียหาย
๔.๙ ผู้รับบริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
๔.๙.๑ เมื่อรู้ว่ารหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้รับบริการ
ที่ใช้เพื่อการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกิดสูญหาย ถูกทาลาย ถูกแก้ไข ถูกล่วงรู้ หรือถูกลักลอบนาไปใช้โดยบุคคล
ที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) นั้น
๔.๙.๒ เมื่อรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่า กรณีมีความเสี่ยงมากต่อการที่รหัสผู้ใช้งาน
(username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ปฏิบัติการคนใดที่ใช้เพื่อการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะสูญหาย
ถูกทาลาย ถูกแก้ไข ถูกล่วงรู้ หรือถูกลักลอบนาไปใช้โดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้งาน (username) และ
รหัสผ่าน (password) นั้น
ผู้รับบริการไม่สามารถอ้างเหตุตามวรรคหนึ่ง เพื่อปฏิเสธความผูกพันในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทีผ่ ู้ให้บริการได้รับแล้วก่อนที่ผู้รับบริการจะแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่งต่อผู้ให้บริการ
การแจ้งตามข้อนี้ต้องกระทาเป็นหนังสือ แต่ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
จะแจ้งเหตุทางโทรสาร หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และนาส่งหนังสือต่อผู้ให้บริการภายในวัน
ทาการถัดไปก็ได้
๔.๑๐ ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้ตอบแจ้งเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นในทานองเดียวกัน
การตอบแจ้ งของผู้ ให้ บ ริการตามวรรคหนึ่ง มิให้ ถือเป็นการรับรองหรือแสดงว่า
ผู้ให้บริการได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นาส่ง
๔.๑๑ ผู้ ให้ บ ริ การมี สิ ท ธิป ฏิ เสธไม่รับ ข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ ได้ ส่ งต่ อ ไปยัง ผู้ ให้ บ ริก าร
ในกรณีดังต่อไปนี้
๔.๑๑.๑ เมื่อข้อมูลทางเทคนิคบ่งชี้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นาส่งถูกแก้ ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่ง หรือมีความผิดปกติของรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)
ที่กากับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นาส่ง
๔.๑๑.๒ เมื่อพบว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับไม่เป็นไปตามข้อกาหนดทางเทคนิค
ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ได้นาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ในกรณีที่ผู้ให้บริการปฏิเสธไม่รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการจะแจ้ง
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นในทานองเดียวกันให้ผู้รับบริการทราบโดยทันที
๔.๑๒ ในการส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถอื เอา
๔.๑๒.๑ เวลาตามที่ปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ขณะที่ผู้ปฏิบัติการของ
ผู้รับบริการกดส่งข้อมูลเป็นเวลาส่ง และเวลาตามที่ปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ขณะที่ ผู้ให้บริการ
ได้รับข้อมูลเป็นเวลารับ
๔.๑๒.๒ ที่ทาการสานักงานใหญ่ของผู้รับบริการเป็นสถานที่ส่งข้อมูล และที่ทาการ
สานักงานใหญ่ของผู้ให้บริการเป็นสถานที่ที่ได้รับข้อมูล

๔
๔.๑๓ ภายใต้บั งคับ ข้อ ๔.๑๒ ให้ ถือว่าวันและเวลาราชการที่ ผู้ ให้ บริการได้รับเอกสาร
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นวันที่ผู้รับบริการได้ยื่นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
และรายงานความคืบหน้าโครงการ
เวลาสาหรับการยื่นเอกสาร หรือการดาเนินการใดๆ กับ ผู้ให้บริการตามกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุน หรือการดาเนิน การใดๆ โดยผู้ให้บริการตามกฎหมายดังกล่าว เฉพาะที่กระทาในรูปของ
ข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์กับ ระบบคอมพิว เตอร์ของผู้ให้ บริการ ให้ มีกาหนดเวลายื่นรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี และรายงานความคืบหน้าโครงการได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๑๔ ในกรณี ที่ มี เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เหตุ ใดๆ ท าให้ ผู้ ให้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้
อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของระบบ หรือพฤติกรรมอัน หนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ
๔.๑๕ ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ทาให้ ผู้ให้บริการต้องหยุดรับการส่งข้อมูลเพื่อทารายการ
ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเหตุอื่นใดที่ทาให้ผู้รับบริการไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อทารายงานของ
ผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ผู้รับบริการยังคงมีหน้าที่ต้องยื่น รายงานผลการดาเนินงานประจาปี และ
รายงานความคืบหน้าโครงการเป็นหนังสือตามแบบที่ผู้ให้บริการกาหนด
ข้อ ๕ ส านั กงานจะเปิ ดให้ บ ริการการรายงานผลการด าเนิ นงานประจาปี และรายงานความ
คืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๖ กรณี ที่ไม่อาจวินิ จ ฉัยได้ตามประกาศนี้ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
เป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์
(นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์)
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

