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แนะน าการใช้ระบบการตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของท าด้วยไม้ 
 

ประกอบด้วยงานหลักๆ คือ 

1) ใบขนสินค้าขาเข้า 
    1.1) รายการใบขนสินค้าขาเข้า 
2) ค าขอตรวจร่วม 
    2.1) สร้างค าขอตรวจร่วมจากใบขนสิน+ค้าน าเข้าที่ส่งข้อมูลมาจาก NSW 
3) ใบเบิกทางไม้น าเข้า 
    3.1) สร้างใบเบิกทางไม้น าเข้าจากผลการตรวจร่วมใบขนสินค้าน าเข้า 
4) ใบเบิกทางทั่วไป 
    4.1) สร้างใบเบิกทางทั่วไป 

 

ผู้ประกอบการสามารถท ารายการดังกล่าวข้างต้นได้ด้วยตัวเองผ่าน NSW  ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็น 
Web Application ที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบ Browser ได้ทุกตัวและสามารถท างานได้บน Smart 
Phone โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW ได้น าข้อมูลใบขน
สินค้าน าเข้า  มาใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ ในการตรวจร่วมสินค้าไม้
น าเข้าระหว่างกรมศุลกากรและส านักด่านป่าไม้  

เมื่อได้ผลการตรวจร่วม ผ่านการพิจารณาของส านักด่านป่าไม้และกรมศุลกากรแล้ว ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นค าขอใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านทางระบบ nsw.forest.go.th ได้ซึ่งท าให้
ผู้ประกอบการท างานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องลดความผิดพลาด สามารถติดตามผลการพิจารณาของ
เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละข้ันตอนได้ ทั้งนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลย้อนกลับได้อีกด้วย 

เข้าสู่ระบบงาน 

 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Browser ดังนั้นผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการเข้าโปรแกรม 
Browser ดังนี้ 

 

   
Internet Explorer Chrome Mozilla Firefox 

 
ส าหรับผู้ใช้ Internet Explorer ควรเป็น Version 8.00 ขึ้นไป  เมื่อเปิด Browser แล้ว พิมพ์ URL 
Address เพ่ือเข้าหน้า หน้าหลัก 
  
 

 
http://nsw.forest.go.th 



 กรมป่าไม้                                                              แนะน าการใชร้ะบบการตรวจร่วมสินค้าประเภทไมแ้ละของท าด้วยไม้ 

 

3 

 
รูปท่ี 1 หนา้หลกั 

 
 ผู้ประกอบการจะต้องท าการลงทะเบียนการใช้งานก่อน โดยใช้หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี กรณี
ที่เป็นนิติบุคคล หรือ หมายเลขประจ าตัวประชาชน กรณีที่เป็นบุคคล หลังจากผู้ดูแลระบบของส านักด่าน
ป่าไม้ กรมป่าไม้ อนุญาตให้ใช้ระบบได้แล้ว ผู้ประกอบการหรือบุคคลนั้นสามารถใช้งานระบบได้ตาม
ฟังก์ชันงานที่ก าหนด 
 
การลงทะเบยีนใช้งานระบบ 

          จากรูปที่ 1 ในหน้าต่างหัวข้อ “การลงทะเบียนใช้งานระบบ” คลิกท่ี  “ลงทะเบียน” เพ่ือท าการ 
ลงทะเบียน หลังจากนั้นที่หน้าจอจะแสดง “ข้อตกลงการใช้ระบบ” เมื่ออ่านเงื่อนไขแล้วคลิก “ ข้าพเจ้า 
ได้อ่าน ข้อตกลงการใช้ระบบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว” และกดปุ่ม “ลงทะเบียน” ต่อจากนั้นใส่  
รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนของนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป 
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รูปท่ี 2 ตวัอยา่งใส่ขอ้มูลการลงทะเบียนฯ กรณีนิติบุคคล 
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รูปท่ี 3 ตวัอยา่งการลงทะเบียนฯ บุคคลทัว่ไป 

 

 หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ในการยื่นค าร้อง เมื่อลงทะเบียนแล้วต้องรอการอนุมัติใหส้ามารถใช้งานระบบจาก
หน่วยงานเจ้าของระบบ ดังนี ้
ส านักรับรองการป่าไม้ 

(1) ขอหนังสือรับรองไม้ ผลติภณัฑ์ไม้และถ่านไม้ 
ส านักด่านป่าไม ้

(2) ขอใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที ่
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ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต ์
(3) ขอหนังสือรับรองแจ้งข้อเท็จจริงเลื่อยโซ่ยนต ์

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้
(4) ออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป, ออกหนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูป, บันทึกข้อมูลบัญชีอุตสาหกรรมไม,้ ออก

หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าด้วยไมห้วงห้าม 
ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

(5) ขอตรวจพิสูจนไ์ม ้
ส่วนปลกูป่าภาคเอกชน 
  (6) สว่นปลูกป่าภาคเอกชน 
 
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องใส่ ส าหรับการลงทะเบียนฯ ประกอบด้วย 

ข้อมูล ต้องระบุ รายละเอียดการใส่ข้อมูล 
ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ 
ชื่อผู้ใช้  ระบุชื่อผู้ใช้ โดยต้องมีความยาวระหว่าง 6-30 ตัวอักษร 

ผู้ประกอบการสามารถก าหนดชื่อเข้าใช้ระบบได้เอง 
และท าการตรวจสอบว่า ชื่อที่ก าหนดขึ้นนี้มีใช้แล้ว โดยการ
คลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงว่า “ชื่อผู้ใช้นี้มีผู้ใช้
แล้ว” หากชื่อผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบจะแสดงข้อความว่า 
“ผ่าน” 

 

 
 เป็นการให้ระบบตรวจสอบว่า ชื่อที่ก าหนดขึ้นนี้มีใช้แล้ว

หรือไม่ หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนระบบจะแสดง
ข้อความให้ทราบว่า ผ่าน” หากมีการลงทะเบียนแล้วระบบ
จะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้นี้มีผู้ใช้แล้ว” 

รหัสผ่าน  รหัสผ่าน 
ยืนยันรหัสผ่าน  ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกับครั้งแรก หากไม่ตรงกันระบบ

จะแสดงข้อความให้ทราบว่า “รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน
ไม่ตรงกัน กรุณาแก้ไขให้ตรงกัน” 

ข้อมูลส่วนบุคคล/นิติบุคคล 
ประเภทบุคคล   
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 ระบเุลขประจ าตัวประชาชนเป็นตัวเลข 13 หลัก หรือ เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรเป็นตัวเลข 13 หลัก 

ชื่อ (ภาษาไทย)  ระบชุื่อ (ภาษาไทย) 
ชื่อ (ภาษาไทย)  ระบชุื่อ (ภาษาไทย) 
ชื่อสกุล (ภาษาไทย)  ระบชุื่อสกุล (ภาษาไทย) 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  ระบชุื่อ (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)  ระบชุื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
อาชีพ  เลือกอาชีพ 
ข้อมูลนิติบุคคล/บุคคลที่ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
บ้านเลขท่ี  บ้านเลขที่ 
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ข้อมูล ต้องระบุ รายละเอียดการใส่ข้อมูล 
หมู่ที่  หมู่ที่ 
อาคาร/หมู่บ้าน  อาคาร/หมู่บ้าน 
ตรอก/ซอย  ตรอก/ซอย 
ถนน  ถนน 
รหัสไปรษณีย์  รหัสไปรษณีย์ 
จังหวัด  เลือกชื่อจังหวัด เมื่อเลือกจังหวัดแล้ว จะได้ข้อมูลอ าเภอใน

จังหวัดนั้นๆ 
อ าเภอ  เลือกอ าเภอ เมื่อเลือกอ าเภอแล้ว จะได้ข้อมูลต าบลในอ าเภอ

นั้นๆ 
ต าบล  เลือกต าบล 
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรศัพท์ 
Email  Email 
วัตถุประสงค์ในการยื่นค าร้อง 
วัตถุประสงค์ในการยื่นค าร้อง  ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
เอกสารแนบ 
ส าเนาบัตรประชาชน  ต้องแนบไฟล์ทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนไว้ว่าจะเป็นนิติบุคคล

หรือบุคคลธรรมดา 
ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

 แนบหลักฐานส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร หรือหลักฐานการช าระภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

 แนบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ
หลักฐานการช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  

เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้ว คลิก   ระบบได้ท าการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลแล้ว 
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่า “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์” 

เข้าใช้ระบบฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลไม้ 

 
รูปท่ี 4 การ Login เขา้ใชร้ะบบฐานขอ้มูลแหล่งขอ้มูลไม ้โดยผูป้ระกอบการ 
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 จากรูปที่ 4 ผู้ประกอบการใส่ ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และเลือก “ผู้ประกอบการ” หลังจากนั้น คลิกปุ่ม 
“ลงชื่อเข้าใช้”  

ส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลไม้ 
 

    

เมนูหลักจะมีเมนูย่อย ดังนี้ 

หน้าหลัก  
เปลี่ยนรหัสผ่าน  

ค าขอตรวจร่วม> สร้างค าขอตรวจร่วม 

ใบเบิกทางไม้น าเข้า> สร้างใบเบิกทางไม้น าเข้า 

ใบเบิกทางทั่วไป> สร้างใบเบิกทางทั่วไป 
ใบขนสินค้า> รายการใบขนสินค้าขาเข้า 
 

         ขั้นตอนการสร้างใบค าขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจร่วมสินค้าไม้ และน าข้อมูลผลการตรวจไปใช้ใน
กระบวนการขอใบอนุญาต ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
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รูปที่ 5 ขั้นตอนในการสร้างใบค าขอให้เจ้าหน้าท่ีออกตรวจร่วม และน าข้อมูลผลการตรวจไปใช้ใน 

กระบวนการขอใบอนุญาต ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 

ค ำขอตรวจร่วม 

    สร้ำงค ำขอตรวจร่วม 

 ผู้ประกอบการ/ตัวแทน สร้างค าขอตรวจร่วม โดยคลิก ค าขอตรวจร่วม > สร้างค าขอตรวจร่วม 
 

 
รูปท่ี 6 เมนูการใชง้านสร้างค าขอตรวจร่วม 

 
เมื่อผู้ใช้งานคลิกท่ีเมนูสร้างค าขอตรวจร่วมแล้ว เข้าสู่หน้าจอแสดงรายการสร้างค าขอตรวจร่วม ระบบ

จะแสดงข้อมูลรายการค าขอตรวจร่วมทั้งหมด เรียงล าดับตามวันที่สร้างใบค าขอล่าสุด 
 

 
รูปท่ี 7 หนา้จอแสดงรายการสร้างค าขอตรวจร่วม 

 

 การค้นหาข้อมูลใบค าขอตรวจร่วม ประกอบด้วย  วันที่ส่งใบค าขอ  เลขที่ใบค าขอ 
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 ชื่อผู้น าเข้า กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะน าข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขมาแสดง 
 

 
เป็นการสร้างใบค าขอตรวจร่วม ผู้ใช้ต้องเตรียม “เลขที่ใบขนสินค้า” ที่ต้องการให้
เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ท าการตรวจร่วมกับศุลกากร ที่ถูกต้องครบทั้ง 14 ตัว เมื่อกดปุ่ม 
“เพ่ิม” หน้าจอจะแสดงหน้าจอใบค าขอตรวจร่วม ดังรูปที่ 8 
 

 
รูปท่ี 8 หนา้จอบนัทึกขอ้มูลค าขอตรวจร่วม 

 
 

 
บันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในค าขอตรวจร่วม สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา  เมื่อคลิก 
“บันทึก” ที่คอลัมน์สถานะ แสดงข้อความ “ยังไม่ส่ง” 
 

 

 
บันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในค าขอตรวจร่วมและส่งไปยังด่านป่าไม้ที่ผู้ใช้ก าหนด เมือ
คลิกปุ่มนี้แล้วผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  เมื่อคลิก “บันทึก” ที่คอลัมภ์
สถานะ แสดงข้อความ “ส่งแล้ว” 

 

เลขที่ใบขนสินค้า ใส่ข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าที่ต้องการ
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ให้ส านักด่านป่าไม้ด าเนินการตรวจร่วม กดปุ่ม “แสดง” เพ่ือแสดงข้อมูล
รายละเอียดของเลขที่ใบขนสินค้า ที่ประกอบด้วย  ข้อมูลบริษัท  ข้อมูลสินค้าไม้ 
 

เอกสารหลักฐาน 

 
ใส่ข้อมูลรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอตรวจร่วม เช่น Invoice, 
Certificate Of Origin, Bill Of Landing, ใบเสร็จรับเงินภาษีอากรขาเข้า พร้อมทั้ง
การแนบไฟล์เอกสาร และกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือยืนยันรายการเอกสาร 

 
 

การแก้ไขค าขอตรวจร่วม 

 ค าขอตรวจร่วมที่จะท าการแก้ไขได้ คือ ค าขอตรวจร่วมที่มีสถานะ “ยังไม่ส่ง” คลิกที่คอลัมน์ “เลขที่
ใบค าขอ” เข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดค าขอตรวจร่วม ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแก้ไขเลขที่ใบขนสินค้า
ใหม ่หรือ แก้ไขข้อมูลเดิม  
  
ผลการพิจารณาค าขอตรวจร่วม 

       เมื่อผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบค าขอตรวจร่วมไปที่ส านักด่านป่าไม้ จะมีข้อมูลแจ้งสถานะผลการตรวจ
ร่วมตามล าดับดังต่อไปนี้  

 
รูปท่ี 9 ผลการตรวจร่วม 

 
หมายเลข 1  มอบหมายให้          หมายถึง ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีหัวหน้าด่านป่าไม้มอบหมายให้ ด าเนินการ 
                                          ตรวจร่วม ผู้ประกอบการจะเห็นชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
หมายเลข 2  ผลการตรวจร่วม      หมายถึง ผลการตรวจร่วมของส านักด่านป่าไม้ จะมี  3  สถานะ คือ 
                ผ่าน      ใบเบิกทาง 
                ผ่าน      สิ่งประดิษฐ์ 
                                                    ไม่ผ่าน 
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ใบเบิกทำงไม้น ำเข้ำ 

 สร้ำงใบเบิกทำงไม้น ำเข้ำ 

 
รูปท่ี 10 แสดงรายการใบเบิกทาง 

 

 การค้นหาข้อมูลใบเบิกทาง ข้อมูลที่ระบบน าไปค้นหา ประกอบด้วย 
 เล่มที่ใบเบิกทาง  วันที่ส่งใบค าขอ  เลขที่ใบค าขอ 
 เลขที่ใบขนสินค้า  ชื่อผู้น าเข้า  วัตถุประสงค์ ผู้ใช้สามารถคลิก 

หรือ  พร้อมกันทั้ง   2 ช่องได้    
เมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลที่
ค้นหาตามเงื่อนไขในส่วนที่ 3 การแสดงรายการข้อมูลใบเบิกทาง 
 

 
การสร้างใบค าขอออกใบเบิกทางสินค้าไม้น าเข้า ข้อมูลที่น ามาสร้างใบค าขอ
ออกใบเบิกทางฯ ได้ คือ เลขที่ใบขนสินค้า ที่ผ่านการตรวจร่วม  มีผลการ
ตรวจร่วม “ผ่าน” “เห็นสมควรออกใบเบิกทางได้” 

 
ขั้นตอนการสร้างใบค าขอออกใบเบิกทางสินค้าไม้น าเข้า 
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รูปที่ 11 การสร้างใบค าขอออกใบเบิกทางสินค้าไม้น าเข้า 

 ใบขนสินค้า     ใส่ข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้าให้ครบทั้ง 14 ตัว แล้วกดปุ่ม  ระบบจะท าการ 
         ตรวจสอบข้อมูลเลขท่ีใบขนสินค้าที่มีในฐานข้อมูล แล้วจึงแสดงรายการในใบขนสินค้านั้น 
         ประกอบด้วย ข้อมูลผู้น าเข้า รายการสินค้า ตามรูปที่ 11  

                     คลิก  รายการสินค้าที่ต้องการขอเคลื่อนที่ในใบเบิกทาง เพ่ือใส่จ านวน และปริมาณ  
                     หากไม่ท าเครื่องหมายดังกล่าว ระบบจะไม่ให้ใส่ข้อมูล 
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รูปท่ี 12 แสดงรายการสินคา้ในใบขนสินคา้ 
เมื่อท าเครื่องหมายถูกหน้ารายการไม้แล้ว ระบบจะให้ระบุจ านวน และปริมาณ ได้ แต่หากไม่ท า

เครื่องหมายหน้ารายการไม้ผู้ใช้งานจะไม่สามารถระบุจ านวนและปริมาณได้ จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก” 
เพ่ือบันทึกข้อมูลและสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ หรือ “บันทึกและส่ง” เพ่ือบันทึกข้อมูลและท าการ
ส่งไปยังด่านป่าไม ้

 

 
รูปท่ี 13 ขอ้มูลในใบค าขอออกใบเบิกทางสินคา้ไมน้ าเขา้ 
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รูปท่ี 14 แสดงสถานะใบเบิกทางสินคา้ไมน้ าเขา้   

 
ผลการพิจารณาใบเบิกทางไม้น าเข้า 
      จากรูปที่ 14 เมื่อผู้ประกอบการส่งข้อมูลใบค าขอใบเบิกทางไม้น าเข้าไปที่ส านักด่านป่าไม้ จะมีข้อมูล
แจ้งสถานะผลใบค าขอใบเบิกทางไม้น าเข้า ตามล าดับดังต่อไปนี้  
หมายเลข 1  สถานะ          หมายถึง  ผลการขอใบอนุญาต ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่จากใบ 
                                               ขนสินค้าน าเข้า จะมี 2 สถานะ คือ “ส่งแล้ว” และ “ยังไม่ส่ง” 
หมายเลข 2  ใบเบิกทาง      หมายถึง  กรณีหัวหน้าส านักด่านป่าไม้อนุมัติใบเบิกทางแล้วจะมีเลขที่ 
                                               ใบอนุญาต ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 
  

      ใบค าขอใบเบิกทางที่ได้รับอนุญาตแล้ว จะมีเลขที่ใบขนสินค้าแสดงที่หน้าจอ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ใบขนได้จากหน้าจอนี้  
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 ใบเบิกทำงทัว่ไป 
 สร้ำงใบเบิกทำงทัว่ไป 

 
รูปท่ี 15 แสดงรายการใบเบิกทางทัว่ไป 

 

ขั้นตอนการสร้างใบเบิกทางทั่วไป 
 

 การใช้งานของระบบโดยรวมเหมือนกับการสร้างใบเบิกทางไม้น าเข้าจากต่างประเทศ ต่างกัน คือ
ชื่อไม้ สินค้าไม ้ มีหน้าจอ ดังนี้ 
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รูปท่ี 16 ใบเบิกทางไมท้ัว่ไป   

 
 

 จากหน้าจอข้างต้น สามารถขั้นตอนการใส่ “ข้อมูลสินค้าไม้” 
 1) ข้อมูลสินค้าไม้ ผู้ใช้ต้องเลือกชื่อไม้จากฐานข้อมูล สินค้าไม้ในประเทศไทย (Commercial 

Thailand Timber) โดย กดปุ่ม “ ” ระบบจะแสดงหน้าต่างส าหรับค้นหารายชื่อไม้   ผู้ใช้สามารถ
ระบุรายชื่อไม้ ในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม “ค้นหา” หมายเลข 1 รายชื่อไม้ที่ค้นหาจะแสดงในตารางด้านล่าง 
(หมายเลข 2) 
 

 
รูปท่ี 17 คน้หาขอ้มูลรายช่ือไม ้

 

 คลิกท่ีลิงค์ในคอลัมน์ “ชื่อสามัญ” ระบบจะน าชื่อสามัญท่ีเลือกมาแสดงในหน้าจอสร้างสร้างใบค า

ขอออกใบเบิกทางทั่วไป   และกรอกรายละเอียดจ านวนไม้ ปริมาตร/น้ าหนัก แล้วกดปุ่ม  

หากต้องการแก้ไขคลิกที่ปุ่ม    หรือลบคลิกที่ปุ่ม   
 

 
 

 
รูปที่ 18 รายละเอียดข้อมูลไม้ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
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 ขั้นตอนการเพ่ิมเอกสารการได้มาของไม้หรือของป่า ท าได้โดยการเลือกประเภทเอกสารจาก drop 
down list, ระบุเล่มที่/เลขที่, ระบุวันที่ของเอกสาร, ระบุออกโดย จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมเอกสาร
แต่ละประเภท ซึ่งในใบเบิกทางนั้นสามารถมีเอกสารการได้มาของไม้หรือของป่าไม้หลายรายการ 

 

 
รูปท่ี 19 หนา้จอเพิ่มประเภทเอกสาร 

 

 จากรูปข้างต้นกดปุ่ม “เพ่ิม” รายการเอกสารจะถูกบันทึกในระบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถลบหรือแก้ไข
เอกสารดังกล่าวได้ 
 

ใบขนสินค้ำ 

 รำยกำรใบขนสินค้ำขำเข้ำ 

ข้อมูลใบขนสินค้าไม้หรือของป่าน าเข้า เป็นข้อมูลที่ได้จากกรมศุลกากรผ่านระบบ National 
Single Windows (NSW)  
 

 
รูปท่ี 20 ใบขนสินคา้ไมน้ าเขา้ 

 

จากรูปที่ 20 รายการใบขนสินค้าไม้น าเข้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนค้นหา และ ส่วนแสดง

รายการใบขนสินค้า ส าหรับรายการใดถูกน าไปใช้สร้างค าขอตรวจร่วมแล้ว ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น “ ”  
กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลใบขนสินค้า เช่น เลขที่ใบขนสินค้าเข้า  ชื่อผู้น าเข้า และวันที่น าเข้า

สามารถใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นลงใน ช่อง ตามหัวข้อและกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะท าการค้นหาและน า
ข้อมูลมาแสดงในส่วนรายการใบขนสินค้า 
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หากต้องการดูรายละเอียดใบขนสินค้าไม้น าเข้า ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ได้คอลัมน์ “เลขที่ใบขน
สินค้าเข้า” เมื่อคลิกท่ีเลขที่ใบขนสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดของ “เลขที่ใบขนสินค้าเข้า”  

 
รูปท่ี 21 รายละเอียดใบขนสินคา้ไมน้ าเขา้ 

 


