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โปรแกรม Team Viewer 

Team Viewer เป็นโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ได้ควำมนิยม เนื่องจำกโปรแกรมนี้
สำมำรถใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ถูกบล็อคจำกไฟร์วอลล์ ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่ำวยังมีควำมปลอดภัยในเรื่องกำรใช้
งำนเนื่องจำกเครื่องปลำยทำง และเครื่องต้นทำงจะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนรหัสผ่ำนกัน ท ำให้สำมำรถป้องกันกำร
ถูกควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญำตได้ ประโยชน์ของโปรแกรมดังกล่ำวน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรสื่อสำรในระยะไกล 
ท ำให้สำมำรถน ำมำประยุกต์กำรใช้งำนได้หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมระยะไกล ใช้เป็นสื่อกำรสอน
ระยะไกล กำรสอนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ หรือใช้ช่วยแก้ไขปัญหำของผู้ใช้งำนจำกระยะไกลได ้ 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม  

  ดำวโหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.teamviewer.com/download/index.aspx  โดยกำรคลิกที่ปุ่ม 
“ดาวน์โหลด v8.0 20935” หมำยเลข 1  ตำมรูปที่ 1 ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 หน้ำจอส ำหรับดำวน์โหลดโปรแกรม 

 
เมื่อดำวน์โหลดโปรแกรมส ำเร็จแล้ว คลิกที่ไอคอน    
  

 

 
รูปที่ 2 กำรติดตั้งโปรแกรม Team Viewer 

 
 

 

1 

http://www.teamviewer.com/download/index.aspx
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การติดตั้งโปรแกรมมี 3 แบบ คือ 
Install  เป็นกำรติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องแบบเต็มระบบ เหมำะส ำหรับผู้ที่

ใช้งำนประจ ำ 
install to control this computer 
later from remote 

เป็นกำรติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องแบบเต็มระบบ พร้อมที่ท ำงำน
ตลอดเวลำ หลังจำกท่ีเปิดเครื่อง กำรใช้งำนเป็นแบบให้คอมพิวเตอร์
จำกที่อ่ืนสำมำรถเข้ำมำควบคุม 

Run เป็นกำรติดตั้งแบบใช้งำนได้ทันที พร้อมใช้งำน เหมำะสำหรับผู้ที่ใช้
งำนเป็นบำงครั้ง 

 
ในที่นี้ให้ผู้ใช้เลือกติดตั้งแบบ Install เนื่องจำก ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องและจะเปิดใช้งำน เมื่อต้องกำร

ใช้งำนเท่ำนั้น  
 
ความต้องการในการใช้งานมี 3 แบบ คือ 
company / commercial use ใช้งำนในเชิงพำณิชย์ (เสียค่ำใช้จ่ำย) 
personnel / non-commercial use ใช้งำนส่วนตัว  (ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย) 
both of the above ใช้ทั้ง 2 แบบ 
    
 ในที่นี้ให้ผู้ใช้คลิกที่ personnel / non-commercial use  ซึ่งเป็นกำรใช้งำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เมื่อ
คลิกเสร็จแล้วกดปุ่ม  “Accept-Next” รอสักครู่ ที่หน้ำจอจะแสดง ดังรูปที่ 3 

   

 
รูปที่ 3 แสดงไดเร็กทอรี่ที่ติดตั้งโปรแกรม 

 
 จำกนั้นกดปุ่ม “Finish”  โปรแกรม Team Viewer จะเริ่มติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จ เมื่อระบบติดตั้ง
โปรแกรมเสร็จสิ้น 
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การใช้งานโปรแกรม 

 เข้ำสู่หน้ำจอโปรแกรม Team Viewer โดยมีหน้ำจอแสดงได้ ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 กำรใช้งำนโปรแกรม Team Viewer 

 
 จำกรูปที่ 4  มี Tab กำรท ำงำน 2 Tab คือ Remote Control และ Meeting อธิบำยได้ดังนี้ 
 
Remote Control  กำรควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จำกเครื่องอ่ืน 
  Allow Remote Control กำรอนุญำตให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเข้ำถึงได้โดยกำรบอก  

 Your ID   เลขที่เครื่อง 
 Password  รหัสผ่ำน 

          Control Remote Computer กำรเข้ำถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน โดยกำรใส่  
 Partner ID               เลขที่เครื่องของเครื่องที่อนุญำตให้เข้ำถึง (Your ID) 
 Remote Control     กำรเข้ำถึงแบบ Remote 
 File Transfer          กำรเข้ำถึงแบบถ่ำยโอนไฟล์ข้อมูลชนิดต่ำงๆ  
 Connect to partner   เมื่อใส่ข้อมูลและเลือกกำรเข้ำถึงเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มนี้ ระบบจะแสดง 

  หน้ำจอเพ่ือให้ใส่รหัสผ่ำนของเครื่องปลำยทำงท่ีต้องกำรเข้ำถึง  
Meeting  กำรประชุมระยะทำงไกล   
   

ต้นทำง ปลำยทำง 
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ระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกสินค้าไม้ 
 

 กำรใช้ระบบงำนสำมำรถใช้งำนผ่ำน Browser ได้แก่ Firefox    หรือ Internet Explore      
เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป หรือ Chrome   หลังจำกเข้ำโปรแกรม Browser แล้ว ผู้ใช้สำมำรถเข้ำระบบโดยเรียกที่ 
URL :  ดังนี้ 
 
  
 
 

 

 
รูปที่ 5 หน้ำจอหลักโครงกำรพัฒนำรับรองแหล่งก ำเนิดไม้ เพ่ือประกอบกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 

เพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยง National Single Windows ระยะที่ 2 
 
 
 
 
 
 

http://172.16.2.25/portal/                       (ภำยในกรมป่ำไม้) 

http://202.183.252.150/portal                       (ภำยนอกกรมป่ำไม้) 

http://172.16.2.25/portal/
http://202.183.252.150/portal
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รูปที่ 6 หน้ำจอ Login 

เข้าสู่ระบบ 

 

 ชื่อผู้ใช้   หมำยถึง   ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำใช้ระบบ  
 รหัสผ่ำน   หมำยถึง    รหัสผ่ำนของผู้มีสิทธิ์เข้ำใช้ระบบ 
 เจ้ำหน้ำที ่ หมำยถึง   ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของกรมป่ำไม้ ระบบจะท ำกำร

ตรวจสอบกับข้อมูลบุคลำกรของส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ 
 ผู้ประกอบกำร หมำยถึง   ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเป็นผู้ประกอบกำร ระบบจะท ำกำรตรวจสอบกับ 
        ข้อมูลผู้ประกอบกำรที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 
 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ลงชื่อเข้ำใช้งำน” เพ่ือเป็นกำรยืนยันชื่อ และรหัสผ่ำนของผู้ใช้ 
จำกนั้นระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูลหำกถูกต้องจะแสดงหน้ำจอเพ่ือใช้งำน หำกไม่ถูกต้องระบบจะแสดง
ข้อควำมแจ้งเตือน 
 กำรแสดงเมนกูำรใช้งำนของระบบ สำมำรถแยกกำรท ำงำนตำมกลุ่มผู้ใช้งำน ได้ดังนี้ 
 

 
หัวข้อเมนู 

 ส่วนรับรอง ศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ 
ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ หัวหน้ำ ผู้อ ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่ หัวหน้ำ ผู้อ ำนวยกำร 

สร้ำงค ำขอหนังสือ
รับรอง 

       

ไม้ 
ยื่นขอหนังสือรับรองต่อส่วนรับรอง (ส่วนกลำง) 
ตรวจสอบเอกสำร        

เข้าสู่ระบบ 
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มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ออกตรวจ 

       

ออกตรวจ        
รับทรำบหนังสือรับรอง        
อนุมัติหนังสือรับรอง        
บันทึกเลข MNRE No.        
ยื่นขอหนังสือรับรองต่อศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้ 
ตรวจสอบเอกสำร        
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ออกตรวจ 

       

ออกตรวจ        
รับทรำบหนังสือรับรอง        
รับทรำบหนังสือรับรอง        
อนุมัติหนังสือรับรอง        
บันทึกเลข MNRE No.        
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 
ยื่นขอหนังสือรับรองต่อส่วนรับรอง (ส่วนกลำง) 
ตรวจสอบเอกสำร        
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ออกตรวจ 

       

ออกตรวจ        
รับทรำบหนังสือรับรอง        
อนุมัติหนังสือรับรอง        
บันทึกเลข MNRE No.        
ยื่นขอหนังสือรับรองต่อส่วนรับรอง (ส่วนกลำง) 
ตรวจสอบเอกสำร        
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ออกตรวจ 

       

ออกตรวจ        
รับทรำบหนังสือรับรอง        
อนุมัติหนังสือรับรอง        
บันทึกเลข MNRE No.        
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 สร้างค าขอหนังสือรับรอง 

 เมื่อผู้ประกอบกำร เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของผู้ประกอบกำร มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 7 หน้ำแสดงรำยกำรขอหนังสือรับรอง 

 

 
กำรค้นหำข้อมูลค ำขอหนังสือรับรองไม้ ข้อมูลที่ระบบน ำไปค้นหำประกอบด้วย  
 วันที่ส่งใบค ำขอ 
 เลขที่ใบค ำขอ 
 ชื่อผู้ส่งออก 
 ส่งไปยังประเทศ 
 ประเภทค ำขอ ประกอบด้วย ทั้งหมด, ไม้, ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ 
เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องกำรแล้ว กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะน ำข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขมำแสดง 

 กดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือสร้ำงค ำขอหนังสือรับรองไม้ในระบบ จำกนั้นระบบจะเข้ำสู่หน้ำจอดังรูปที่ 8  
 

  คลิกท่ีประเภทค ำขอ ประกอบด้วย ไม้, ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ จำกนั้นกดปุ่ม “เพ่ิม” 

ผู้ประกอบการ 
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รูปที่ 8 หน้ำจอสร้ำงค ำขอหนังสือรับรอง 

 
ฟังก์ชั่นกำรใช้งำนในหน้ำจอบันทึกข้อมูลค ำขอหนังสือรับรอง อธิบำยได้ ดังนี้ 
 
 

 
ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในหน้ำจอค ำขอหนังสือรับรอง โดยยังไม่
ด ำเนินกำรส่งไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร ผู้ประกอบกำรสำมำรถแก้ไขได้
ตลอดเวลำ และหำกต้องกำรส่งข้อมูลนี้ไปยังเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรท ำได้โดย
กำร กดปุ่ม “บันทึกและส่ง” 
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ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูลที่ผู้ ใช้ใส่ลงในหน้ำจอค ำขอหนังสือรับรองและ
ด ำเนินกำรส่งไปให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรตำมหน่วยงำนที่ผู้ประกอบกำรระบุ
ในค ำขอหนังสือรับรอง 

 

 
 

ส ำหรับกลับไปหน้ำแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง 

 

 
ในหัวข้อขอยื่นค ำขอต่อกรมป่ำไม้ ส ำหรับให้ผู้ประกอบกำรหรือเจ้ำหน้ำที่เลือก
ชนิดไม้ ดังรูปด้ำนล่ำง 

 
จำกนั้นผู้ใช้กดปุ่ม “เลือกชนิดไม้” 

 
ผู้ใช้งำนคลิกท่ีคอลัมน์ “ชื่อสำมัญ” เพ่ือเลือกชนิดไม้ 

 

 
 

ระบุรหัสผู้รับเข้ำ กดปุ่ม “แสดง” ข้อมูลชื่อผู้รับเข้ำภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ และ
ที่อยู่ ก็จะปรำกฏในช่องรับข้อมูลดังกล่ำว 

 

 
ในหัวข้อหลักฐำนกำรได้มำของไม้ เป็นกำรเพ่ิมรำยกำรหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำ
ขอหนังสือรับรอง เช่น ใบเบิกทำงน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่, สป.15, หนังสือ
ก ำกับไม้แปรรูป, หนังสือก ำกับไม้ยำงพำรำแปรรูป, หนังสือก ำกับสิ่งประดิษฐ์ และ
เอกสำรทำงรำชกำรอ่ืนๆ เมื่อกรอกข้อมูลในแต่ละแถวครบแล้วกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือ
เป็นกำรบันทึกรำยกำรหลักฐำนกำรได้มำของไม้ในแต่ละแถว 

 

 
ในหัวข้อเอกสำรหลักฐำน ผู้ใช้งำนเลือกประเภทใบค ำขอใน drop down list 
ก่อน จำกนั้นกดปุ่ม “เลือก” ระบบแสดงส่วนรับข้อมูลดังรูปด้ำนล่ำง 
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 จำกรูปที่ 9 ผู้ประกอบกำรกรอกรำยละเอียดครบถ้วน จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อควำมแจ้ง
เตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึกเรียบร้อย” กดปุ่ม “ตก
ลง” ระบบกลับมำท่ีหน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอฯ ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 9 หน้ำแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง (แก้ไขรำยละเอียดได้) 
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 จำกรูปที่ 9 ฟิลด์ ยื่นต่อหน่วยงำน จะเห็นว่ำผู้ประกอบกำรยื่นต่อศูนย์ประสำนงำนป่ำไม้นนทบุรี 
ดังนั้นเอกสำรค ำขอหนังสือรับรองดังกล่ำวจะถูกส่งไปยังเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรของนนทบุรีต่อไป 
 จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งกำรกดปุ่ม “บันทึก” ยังสำมำรถแก้ไข
รำยละเอียดต่ำงๆ ได้ แต่เมื่อผู้ประกอบกำรกดปุ่ม “บันทึกและส่ง” จะไม่สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ 
เนื่องจำกค ำขอหนังสือรับรองดังกล่ำวได้ถูกส่งไปยังเจ้ำหน้ำที่แล้ว 
 

 
รูปที่ 10 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (กดปุ่ม “บันทึก”) 

 

กำรแก้ไขค ำขอหนังสือรับรอง 
 คลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” เข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง ผู้ใช้งำนสำมำรถ
แก้ไขรำยละเอียดต่ำงๆ  
        เมื่อแก้ไขรำยละเอียดค ำขอฯ แล้ว กดปุ่ม “บันทึกและส่ง”ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “บันทึกข้อมูล
เรียบร้อย”  หลังจำกนั้นกดปุ่ม “OK” ระบบกลับมำที่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอฯ ดังรูปด้ำนล่ำง สังเกต
คอลัมน์ “วันที่ส่งใบค ำขอ”  สถำนะถูกแก้ไขเป็น “รอตรวจสอบเอกสำร” แสดงว่ำระบบได้ด ำเนินกำรส่งข้อมูล
ค ำขอฯ ไปยังเจ้ำหน้ำที่เพ่ือตรวจสอบเอกสำรเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนไม่สำมำรถแก้ไขค ำขอฯ ดังกล่ำวได ้
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รูปที่ 11 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (กดปุ่ม “บันทึกและส่ง”) 

 

 เมื่อผู้ใช้งำนส่งค ำขอหนังสือรับรองไปยังเจ้ำหน้ำที่นนทบุรี  (ตำมที่ผู้ประกอบกำรระบุยื่นต่อหน่วยงำน
ในหน้ำจอสร้ำงค ำขอหนังสือรับรอง) เพ่ือตรวจสอบเอกสำรแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดต่ำงๆ ในค ำขอ
หนังสือรับรอง ได้ แต่สำมำรถดูรำยละเอียดของค ำขอฯ ได้ จะเห็นว่ำปุ่ม “บันทึก” และ “บันทึกและส่ง” ไม่
ปรำกฏให้ผู้ใช้แก้ไขรำยละเอียดใดๆ ได้ 
 จำกหน้ำจอด้ำนล่ำงผู้ประกอบกำรสำมำรถติดตำมสถำนะของค ำขอหนังสือรับรองได้ อำทิ เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรแล้วไม่ถูกต้องผู้ประกอบกำรสำมำรถดูหมำยเหตุได้ โดยกำรคลิกที่คอลัมน์ “เลขที่
ใบค ำขอ” 
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รูปที่ 12 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง 

 

 ระบบแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง พร้อมหมำยเหตุ หำกผู้ประกอบกำรต้องกำรยื่นค ำขอใหม่ 
ต้องท ำกำรสร้ำงใบค ำขอหนังสือรับรองใบใหม่ 
 

 
รูปที่ 13 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรองที่ไม่ถูกต้อง 
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รูปที่ 14 หน้ำแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง (แก้ไขรำยละเอียดไม่ได้) 

 

ค้นหำข้อมูลค ำขอหนังสือรับรอง 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ และชื่อผู้รับ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงผลที่ได้จำก
กำรระบุค ำค้นในพ้ืนที่หมำยเลข 2 
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รูปที่ 15 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง 

 
 
 

 ตรวจสอบเอกสาร 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 16 หน้ำจอหลักของเจ้ำหน้ำที่ 

 

หมำยเลข 1    ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน สังกัดหน่วยงำน 
หมำยเลข 2    เมนูกำรใช้งำน ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมต ำแหน่งงำน 
หมำยเลข 3    จ ำนวนงำนรอปฏิบัติ ประกอบด้วย 
    ตรวจสอบเอกสำร 
    ออกตรวจ 
    รอบันทึกเลข MNRE No. 

 

 จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่สำมำรถบันทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำรได้โดยกำร คลิกที่ลิงค์ “ตรวจสอบเอกสำร”
จำกนั้นคลิกที่ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 17 หน้ำจอเมนูกำรเข้ำใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้ 
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 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง จะเห็นว่ำคอลัมน์ “สถำนะ” เป็น รอตรวจสอบ
เอกสำรนั่นหมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ได้บันทึก 

 

 
รูปที่ 18 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (รอตรวจสอบเอกสำร) 

  

 ผู้ใช้งำนคลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง 
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบนัทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำร จ ำแนกได้ 2 กรณี ดังนี้ 

 ค ำขอหนังสือรับรองถูกต้อง หำกเจ้ำหน้ำที่เลือกตัวเลือกดังกล่ำว ใบค ำขอหนังสือรับรองนี้จะถูก ส่งไป
ยังหัวหน้ำ เพ่ือมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ทันที 

 

 
รูปที่ 19 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง (เจ้ำหน้ำที่บันทึกผล ระบุ “ถูกต้อง”) 

 
 ค ำขอหนังสือรับรองไมถู่กต้อง หำกเจ้ำหน้ำที่เลือกตัวเลือกดังกล่ำว ค ำขอหนังสือรับรองนี้จะส่งสถำนะ

ไปยังผู้ประกอบกำรว่ำ “ผลกำรตรวจสอบเอกสำรมีควำมเห็นจำกเจ้ำหน้ำที่ว่ำไม่ถูกต้อง”  
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    หัวหน้ำ, ผู้อ ำนวยกำร สำมำรถดูรำยละเอียดกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำรได้ โดยกำรคลิกที่เมนู
ค ำขอหนังสือรับรอง> สร้ำงค ำขอ เพ่ือดูรำยละเอียดผลกำรตรวจสอบเอกสำร 

 

 
รูปที่ 20 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง (เจ้ำหน้ำที่บันทึกผล ระบุ “ไม่ถูกต้อง”) 

 
กำรแก้ไขกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำร 
 คลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” เข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง ผู้ใช้งำนสำมำรถ
แก้ไขรำยละเอียดผลกำรตรวจสอบเอกสำรได้ 
        เมื่อแก้ไขรำยละเอียดผลกำรตรวจสอบเอกสำรแล้ว กดปุ่ม “บันทึก”ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “คุณ
ต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึกเรียบร้อย” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบ
กลับมำที่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอฯ ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 21 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (กดปุ่ม “บันทึก”) 

 

 เมื่อเจ้ำหน้ำที่กดปุ่ม “บันทึกและส่ง” แล้ว คอลัมน์สถำนะจะเปลี่ยนเป็นผลกำรตรวจสอบ ถูกต้อง 
หรือ ไม่ถูกต้อง และผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่ส่วนอ่ืนๆ เพ่ือ
ติดตำมสถำนะผลกำรตรวจสอบเอกสำรด้วย พร้อมทั้งบอกขั้นตอนต่อไปของระบบ คือ รอมอบหมำยหัวหน้ำ
มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ออกตรวจเป็นขั้นตอนต่อไป 
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รูปที่ 22 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง 

 

 จำกรูปที่ 22 เจ้ำหน้ำที่คลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” ระบบจะแสดงรำยละเอียดรำยละเอียดผลกำร
ตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ได้ จะเห็นว่ำปุ่ม “บันทึก” และ “บันทึกและส่ง” ไม่ปรำกฏให้ผู้ใช้แก้ไขรำยละเอียด
ใดๆ ได้ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรได้ท ำกำร “บันทึกและส่ง” ผลกำรตรวจสอบไปยังหัวหน้ำเพ่ือ
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจแล้ว 
 

 
รูปที่ 23 หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรองที่ผ่ำนกำรตรวจสอบเอกสำรแล้ว 

 

ค้นหำข้อมูลผลกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำรค ำขอหนังสือรับรอง 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ และชื่อผู้รับ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงผลที่ได้จำก
กำรระบุค ำค้นในพื้นท่ีหมำยเลข 2 
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รูปที่ 24 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง 

 ออกตรวจ 

 เจ้ำหน้ำที่คลิกที่ (หมำยเลข 1) เลือกเมนูค ำขอหนังสือรับรอง> ออกตรวจ (หมำยเลข 2) คลิกที่ลิงค์ 
“ออกตรวจ”จำกนั้นคลิกที่ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 25 เมนูกำรเข้ำใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ 

 

 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง จะเห็นว่ำคอลัมน์ “สถำนะ” เป็น รอเจ้ำหน้ำที่
ออกตรวจ หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ได้บันทึก และคอลัมน์ “วันที่บันทึกผลออกตรวจ” ยังไม่มีข้อมูล 

 

 
รูปที่ 26 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (รอเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ) 
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 ผู้ใช้งำนคลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยละเอียดค ำขอหนังสือรับรอง 
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบันทึกผลกำรออกตรวจดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 27 หน้ำจอแสดงกำรบันทึกผลกำรออกตรวจ 

 

จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตก
ลง” ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึกเรียบร้อย” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบกลับมำท่ีหน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอฯ  

ส ำหรับกำรบันทึกผลกำรออกตรวจนั้น หำกเจ้ำหน้ำที่ยังไม่ได้กดปุ่ม “บันทึกและส่ง” ยังสำมำรถแก้ไข
รำยละเอียดได้ แต่เมื่อกดปุ่ม “บันทึกและส่ง” แล้วจะไม่สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดๆ ใดๆ ได้ เนื่องจำกข้อมูล
ดังกล่ำวได้ถูกส่งไปยังหัวหน้ำเพ่ือรอรับทรำบแล้ว ดังรูปด้ำนล่ำง จะเห็นว่ำคอลัมน์สถำนะ แก้ไขเป็น “รอ
รับทรำบ” และวันที่บันทึกผลออกตรวจมีข้อมูลวันที่บันทึกผลกำรออกตรวจนั้นๆ 
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รูปที่ 28 หน้ำจอบันทึกผลกำรออกตรวจเรียบร้อยแล้ว 

 

 เมื่อคลิกดูรำยละเอียดจะเห็นว่ำปุ่ม “บันทึก” และ “บันทึกและส่ง” ไม่ปรำกฏแล้ว เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ได้ท ำกำรบันทึกและส่งข้อมูลไปยังหัวหน้ำเพื่อรับทรำบค ำขอหนังสือรับรองต่อไป 
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รูปที่ 29 หน้ำจอแสดงผลกำรออกตรวจ (บันทึกและส่งแล้ว) 
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ค้นหำข้อมูลผลกำรออกตรวจ 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ และชื่อผู้รับ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงผลที่ได้จำก
กำรระบุค ำค้นในพื้นท่ีหมำยเลข 2 
 

 
รูปที่ 30 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (ผลกำรออกตรวจ) 

 
 
 

 มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจ 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของหัวหน้ำ มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 31 หน้ำจอหลักของหัวหน้ำ 

 

หมำยเลข 1    ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน สังกัดหน่วยงำน 
หมำยเลข 2    เมนูกำรใช้งำน ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมต ำแหน่งงำน 
หมำยเลข 3    จ ำนวนงำนรอมอบหมำย ประกอบด้วย 

 ออกตรวจ หมำยถึง หัวหน้ำสำมำรถบันทึกผลกำรออกตรวจในระบบได้ กรณีท่ีถูก 
มอบหมำยให้ออกตรวจ 

    มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ หมำยถึง มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรออกตรวจ 
    รับทรำบหนังสือรับรองถ่ำนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

 

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ 
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 จำกนั้นหัวหน้ำสำมำรถบันทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำรได้โดยกำร คลิกท่ี (หมำยเลข 1) เมนูค ำขอ
หนังสือรับรอง> มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่  (หมำยเลข  2) ลิงค์ “มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ”จำกนั้นคลิกที่
ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 32 เมนูกำรเข้ำใช้งำนของหัวหน้ำ 

 

 จำกนั้นคลิกที่หมำยเลข 1 หรือ 2 เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง เพ่ือรอหัวหน้ำ
มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ จำกรูปด้ำนล่ำงคลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” 
 

 
รูปที่ 33 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (รอมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่) 

 
 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอส ำหรับเลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ ท ำได้โดยกำรคลิกที่ drop down list เพ่ือเลือก
รำยชื่อ ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 34 หน้ำจอเลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ 
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 เมื่อเลือกรำยชื่อแล้ว กดปุ่ม “เพ่ิม” 

 
รูปที่ 35 เลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 ระบบแสดงรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้ำนี้ หัวหน้ำสำมำรถเพ่ิมรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ออก
ตรวจได้มำกกว่ำ 1 คน 

 
รูปที่ 36 แสดงรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ท่ีมอบหมำย 

 

 เลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ 1 คน เพื่อให้ด ำเนินกำรออกตรวจ ดังรูปด้ำนล่ำง  

 
รูปที่ 37 แสดงรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ 1 คน 

 

จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึก”ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตกลง” 
ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึกเรียบร้อย” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบกลับมำที่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอฯ ดังรูป
ด้ำนล่ำง 
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รูปที่ 38 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (รอยืนยันข้อมูล) 

  

 จำกรูปข้ำงต้น คลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” เพ่ือแก้ไขรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยก่อนหน้ำ 
เพ่ือลบรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนหน้ำออกหรือเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถท ำได้ ดังรูปด้ำนล่ำง 

 
รูปที่ 39 แสดงกำรลบรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ 

 

 จำกรูปด้ำนล่ำงแสดงผลกำรลบรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ออกจำกค ำขอหนังสือรับรอง 

 
รูปที่ 40 ผลกำรลบรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ 

 

จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึกและส่ง” ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม 
“ตกลง” ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึกเรียบร้อย” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบกลับมำที่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำ
ขอฯ ดังรูปด้ำนล่ำง จะเห็นว่ำคอลัมน์สถำนะเปลี่ยนเป็น “มอบหมำยแล้ว” พร้อมทั้งแสดงรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ใน
คอลัมน์ “มอบหมำยให้” ส่วนนี้หำกชื่อเจ้ำหน้ำที่มีมำกกว่ำ 1 คน จะแสดงรำยชื่อตำมที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
เช่น นำย ก และ ข ถูกมอบหมำยให้ออกตรวจ เมื่อนำย ก เข้ำสู่ระบบก็จะแสดงรำยชื่อนำย ก เป็นต้น 
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รูปที่ 41 หน้ำจอแสดงค ำขอหนังสือรับรอง (มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่แล้ว) 

 
ค้นหำข้อมูลกำรมอหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ, ชื่อผู้รับ, สถำนะ และมอบหมำยให้ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” 
ระบบจะแสดงผลที่ได้จำกกำรระบุค ำค้นในพ้ืนที่หมำยเลข 2 

 

 
รูปที่ 42 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำรำยกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ 

 
 
 

 รับทราบหนังสือรับรองไม้ 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของผู้อ ำนวยกำรฯ มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 43 หน้ำจอหลักของผู้อ ำนวยกำรฯ 

 
 

ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรป่าไม้ 
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หมำยเลข 1    ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน สังกัดหน่วยงำน 
หมำยเลข 2    เมนูกำรใช้งำน ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมต ำแหน่งงำน 
หมำยเลข 3    จ ำนวนงำนรออนุมัติหนังสือรับรอง ประกอบด้วย 

 อนุมัติออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้ 
    รับทรำบหนังสือรับรองไม้ 
  

จำกนั้นหัวหน้ำสำมำรถบันทึกผลกำรตรวจสอบเอกสำรได้โดยกำร คลิกท่ี (หมำยเลข 1) เมนหูนังสือ
รับรอง> ไม ้ (หมำยเลข  2) ลิงค์ “รับทรำบหนังสือรับรองไม้”จำกนั้นคลิกที่ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 44 เมนูกำรเข้ำใช้งำนของผู้อ ำนวยกำรฯ 

 

 จำกนั้นคลิกที่หมำยเลข 1 หรือ 2 เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง เพ่ือรับทรำบ
หนังสือรับรองไม้ จำกรูปด้ำนล่ำงคลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” 
 

 
รูปที่ 45 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (รอมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่) 

 

 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอรับทรำบหนังสือรับรองไม้ ผู้อ ำนวยกำรฯ กดปุ่ม “รับทรำบ” ระบบแสดงข้อควำม
แจ้งเตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึกเรียบร้อย” กดปุ่ม 
“ตกลง”  
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รูปที่ 46 หน้ำจอรับทรำบหนังสือรับรองไม้ (ยังไม่ได้รับทรำบ) 
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เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” แล้ว ระบบกลับมำที่หน้ำจอรำยละเอียดหนังสือรับรองไม้ ดังรูปด้ำนล่ำง หำก
ผู้อ ำนวยกำรต้องกำรดูหลักฐำนกำรได้มำ สำมำรถคลิกท่ีคอลัมน์ เลขท่ีเอกสำร จำกนั้นคลิกที่ลิงค์ 

 

 
รูปที่ 47 หน้ำจอแสดงผลกำรรับทรำบแล้ว 

 

 คลิกที่ปุ่ม “กลับ” ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง จะเห็นว่ำคอลัมน์สถำนะเป็น 
“รอรับทรำบ” ในที่นี้หมำยถึงรอกำรรับทรำบจำกหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม ้
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รูปที่ 48 หน้ำแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรองไม้ที่ผ่ำนกำรรับทรำบ 

จำก ผอ. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้แล้ว 
 

ค้นหำข้อมูลกำรรับทรำบหนังสือรับรอง 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ และชื่อผู้รับ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงผลที่ได้จำก
กำรระบุค ำค้นในพื้นท่ีหมำยเลข 2 
 

 
รูปที่ 49 หน้ำจอแสดงรำยกำรหนังสือรับรอง (รอรับทรำบจำกหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้) 

 
 
 

 รับทราบหนังสือรับรองไม้ 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 50 หน้ำจอหลักของหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ 

หัวหน้าส่วนการรับรองไม้ 
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หมำยเลข 1    ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน สังกัดหน่วยงำน 
หมำยเลข 2    เมนูกำรใช้งำน ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมต ำแหน่งงำน 
หมำยเลข 3    จ ำนวนงำนรอมอบหมำยให้ด ำเนินกำร ประกอบด้วย 

 ออกตรวจ หมำยถึง งำนรอให้หัวหน้ำบันทึกผลกำรออกตรวจ 
 มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ หมำยถึง รอหัวหน้ำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ 
 รับทรำบหนังสือรับรองไม้ หมำยถึง ค ำขอหนังสือรับรองยื่นต่อไปยังหน่วยงำนศูนย์

ประสำนงำนป่ำไม้ 
 รับทรำบหนังสือรับรองไม้ส่วนกลำง หมำยถึง งำนรอรับหัวหน้ำฯ รับทรำบค ำขอหนังสือ

รับรองไมท้ี่ผู้ประกอบกำรยื่นมำยังส่วนกำรรับรองไม้ 
 รับทรำบหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้ หมำยถึง งำนรอรับหัวหน้ำฯ รับทรำบค ำ

ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้ที่ผู้ประกอบกำรยื่นมำยังส่วนกำรรับรองไม้ 
 
  

จำกนั้นหัวหน้ำสำมำรถรับทรำบหนังสือรับรองไม้ได้โดยกำร คลิกท่ีลิงค์ “รับทรำบหนังสือรับรองไม้”
จำกนั้นคลิกที่ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

 
รูปที่ 51 เมนูกำรเข้ำใช้งำนของหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ 

 

 จำกนั้นคลิกทีค่อลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” จะเห็นว่ำคอลัมน์สถำนะเป็น “รอรับทรำบ” หมำยถึงหัวหน้ำ
ส่วนกำรรับรองไม้ยังไม่ได้รับทรำบหนังสือรับรองไม้ 
 

 
รูปที่ 52 หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง (รอรับทรำบ) 
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 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอรับทรำบหนังสือรับรองไม้ หัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ กดปุ่ม “รับทรำบ” ระบบ
แสดงข้อควำมแจ้งเตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อควำมว่ำ “บันทึก
เรียบร้อย” กดปุ่ม “ตกลง” 
  

 
รูปที่ 53 หน้ำจอรับทรำบหนังสือรับรองไม้ (ยังไม่ได้รับทรำบ) 

 
เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” แล้ว ระบบกลับมำที่หน้ำจอหลักของหัวหน้ำฯ ดังรูปด้ำนล่ำง หำกหัวหน้ำฯ 

ต้องกำรดูรำยละเอียดของหนังสือรับรองไม้ สำมำรถคลิกท่ีลิงค์ “รับทรำบหนังสือรับรองไม้” 
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รูปที่ 54 หน้ำจอแสดงผลกำรรับทรำบแล้ว 

 

 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรหนังสือรับรองไม้ คลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” เพ่ือดูรำยละเอียด
หนังสือรับรองไม้ 
 

 
รูปที่ 55 หน้ำแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรองไม้ที่ผ่ำนกำรรับทรำบจำกหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ 

 

 เข้ำสู่หน้ำแสดงรำยละเอียดหนังสือรับรองไม้ ดังรูปด้ำนล่ำง 
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รูปที่ 56 หน้ำแสดงรำยละเอียดหนังสือรับรองไม้ 

 

ค้นหำข้อมูลกำรรับทรำบหนังสือรับรอง 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ และชื่อผู้รับ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงผลที่ได้จำก
กำรระบุค ำค้นในพื้นท่ีหมำยเลข 2 
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รูปที่ 57 หน้ำจอแสดงรำยกำรหนังสือรับรอง (รอรับทรำบจำกหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้) 

 
 
 

 อนุมัติหนังสือรับรองไม้ 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 58 หน้ำจอหลักของผู้อ ำนวยกำรส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ 

 

หมำยเลข 1    ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน สังกัดหน่วยงำน 
หมำยเลข 2    เมนูกำรใช้งำน ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมต ำแหน่งงำน 
หมำยเลข 3    จ ำนวนงำนรอมอบหมำยให้ด ำเนินกำร ประกอบด้วย 

 อนุมัติหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้ หมำยถึง งำนรอรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ
อนุมัติหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้และถ่ำนไม้ที่ผ่ำนกำรรับทรำบจำกหัวหน้ำส่วนกำร
รับรองไม้ 

 อนุมัติหนังสือรับรองไม้ หมำยถึง งำนรอรับผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯอนุมัติหนังสือรับรองไม้ที่
ผ่ำนกำรรับทรำบจำกหัวหน้ำส่วนกำรรับรองไม้ 

 
  

จำกนั้นผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ สำมำรถรับทรำบหนังสือรับรองไม้ได้โดยกำร คลิกที่ลิงค์ “รับทรำบ
หนังสือรับรองไม้”จำกนั้นคลิกที่ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ 
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รูปที่ 59 เมนูกำรเข้ำใช้งำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ 

 

 จำกนั้นคลิกที่คอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” จะเห็นว่ำคอลัมน์สถำนะเป็น “รออนุมัติ” หมำยถึง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ยังไม่ได้อนุมัติหนังสือรับรองไม้ และวันที่อนุมัติยังไม่ปรำกฏวันที่ 
 

 
รูปที่ 60 หน้ำจอแสดงรำยกำรหนังสือรับรอง (รออนุมัติ) 

 

 ระบบเข้ำสู่หน้ำจออนุมัติหนังสือรับรองไม้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ระบุควำมเห็นชอบ และกดปุ่ม 
“บันทึกและส่ง” ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “คุณต้องกำรบันทึกใช่หรือไม่” กดปุ่ม “ตกลง”  
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รูปที่ 61 หน้ำจอรับทรำบหนังสือรับรองไม้ (ยังไม่ได้รับทรำบ) 
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ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยละเอียดหนังสือรับรองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักรับรอง
กำรป่ำไม้เรียบร้อยแล้ว จะเห็นว่ำระบบสร้ำงเลข FCO ให้อัตโนมัติเพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิง เมื่อเจ้ำหน้ำที่บันทึกเลข 
MNRE No ต่อไป 

  

 
รูปที่ 62 หนังสือรับรองไม้ (อนุมัติเรียบร้อยแล้ว) 

 

ค้นหำข้อมูลกำรรับทรำบหนังสือรับรอง 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุเงื่อนไขที่ต้องกำรค้นหำในช่องหมำยเลข 1  ได้แก่ วันที่ส่งใบค ำขอ, เลขที่ใบค ำขอ, 
ชื่อผู้ส่งออก, ส่งไปยังประเทศ, ประเภทค ำขอ และชื่อผู้รับ จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบจะแสดงผลที่ได้จำก
กำรระบุค ำค้นในพื้นท่ีหมำยเลข 2 
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รูปที่ 63 หน้ำจอแสดงรำยกำรหนังสือรับรอง (ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักแล้ว) 

 
 
 

 บันทึกเลข MNRE No. 

 เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว หน้ำจอกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำจอหลัก ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 64 หน้ำจอหลักของเจ้ำหน้ำที่ 

 

หมำยเลข 1    ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่งงำน สังกัดหน่วยงำน 
หมำยเลข 2    เมนูกำรใช้งำน ตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมต ำแหน่งงำน 
หมำยเลข 3    จ ำนวนงำนรอปฏิบัติ ประกอบด้วย 
    ตรวจสอบเอกสำร 
    ออกตรวจ 
    รอบันทึกเลข MNRE No. 

 

 จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่สำมำรถคลิกที่ได้ที่ (หมำยเลข 1) เมนูหนังสือรับรอง>บันทึกเลข MNRE No 
(หมำยเลข 2) คลิกท่ีลิงค์ “บันทึกเลข MNRE No”จำกนั้นคลิกที่ตัวเลข ดังรูปด้ำนล่ำง 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนการรับรองไม้ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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รูปที่ 65 หน้ำจอเมนูกำรเข้ำใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ 

 

 ระบบเข้ำสู่หน้ำจอแสดงรำยกำรค ำขอหนังสือรับรอง จะเห็นว่ำคอลัมน์ “สถำนะ” เป็น รอยืนยันเลข 
MNRE No. นั่นหมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ได้บันทึกเลขดังกล่ำวในระบบ 

 

 
รูปที่ 66 หน้ำจอแสดงรำยกำรหนังสือรับรอง (รอยืนยันเลข MNRE No.) 

 

 กรณีที่ยังไม่อนุมัติ จะไม่มีข้อมูลปรำกฏในต ำแหน่งหมำยเลข 4, 5 และ 6 แบบฟอร์มหนังสือรับรองไม้ 
ตำมรูปที ่67  
 จำกรูปที่ 66 คลิกท่ีคอลัมน์ “เลขที่ใบค ำขอ” ระบบเข้ำสู่หน้ำจอ เจ้ำหน้ำที่ต้องระบุ (1) เลข MNRE No. 
(2) วันที่บันทึกเลข จำกนั้นกดปุ่ม “บันทึกและส่ง” เมือ่กดปุ่มแล้วเจ้ำหน้ำที่จะไม่สำมำรถแก้ไขรำยละเอียดได้ 
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รูปที่ 67 รำยละเอียดหนังสือรับรอง (รอบันทึกเลข MNRE No.) 

 
 เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว แบบฟอร์มจะแสดงข้อมูลตำมหมำยเลข 4, 5 และ 6 ดังรูปด้ำนล่ำง 
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รูปที่ 68 หนังสือรับรองไม้ 

 
กำรใช้งำนเมนูแบบฟอร์มหนังสือรับรอง 
 

 
 รูปที่ 69 กำรใช้งำนเมนูแบบฟอร์มหนังสือรับรอง  

หมำยเลข 1 พิมพ์  
เป็นกำรสั่งพิมพ์แบบฟอร์มออกทำงเครื่องพิมพ์ ตำมตัวอย่ำง รูปที่ 70 
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รูปที่ 70 กำรพิมพ์ใบเบิกทำงน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่ ด้ำนหน้ำ 

 

หมำยเลข 2  Export  
     เป็นกำรแปลงรูปแบบรำยงำนที่ได้เป็นรูปแบบอื่น ดังรูปที่ 71 
 

 
รูปที่ 71 รูปแบบประเภทไฟล์ที่ Export ได ้

 
หมำยเลข 3 กำรค้นหำ 

 
 สำมำรถค้นหำข้อมูลบนรำยงำนได้ โดยกำรใส่ข้อมูลลงไป แล้วคลิกที่ ไอคอน  ระบบจะท ำกำร
ค้นหำเมื่อพบแล้วจะแสดง Highlight ที่ข้อควำม จำกรูปที่ 72 ท ำกำรค้นหำข้อควำม “wood”  
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รูปที่ 72 กำรค้นหำข้อควำมบนแบบฟอร์ม 

 
หมำยเลข 4 และ 5 รำยงำนก่อนหน้ำปัจจุบัน และ รำยงำนหน้ำถัดไป ตำมล ำดับ 
หมำยเลข 6  กำรขยำยและลดขนำดของรำยงำน เมื่อใส่ขนำดที่ต้องกำรแล้ว กดปุ่ม Enter 
 
 


