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ระบบรบัรองไม้ และ อนุญาตส่งออกสินค้าไม้ไปนอก
ราชอาณาจกัร

(ไม้ท่อนผลิตภณัฑไ์ม้ ช้ินไม้สบั ถ่านไม)้



PART 1 : หัวข้อในการอบรม การลงทะเบียน และขอใช้งานระบบ

วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี) 

ภาพเปรียบเทียบ 
“การยื่นค าร้องขอรับรองไม้ฯ เพื่อส่งออกแบบปัจจุบัน และ แบบก าลังพัฒนาผ่านเว็บไซต.์..”

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี) 



PART 2 : หัวข้อในการอบรม การยืน่ค าขอส่งออกไม้ และตรวจสอบ

ใบงานท่ี 1 ทดสอบการใช้งานระบบ "ตรวจสอบค าขอหนงัสือรบัรองไม้

โดย Username ของเจ้าหน้าที ่ "

การตรวจสอบ ค าขอหนังสือรบัรองไม้ ถ่านไม้ และ
ผลิตภณัฑไ์ม้
(เป็นส่วนงานของเจ้าหน้าที)่

การเตรียมหลกัฐานประกอบค าขอ ก่อนการย่ืนค าขอรบัรอง
ไม้ เพ่ือการส่งออก
ขัน้ตอนการยื่นค าขอหนังสือรบัรองไม้ ถ่านไม้ และ
ผลิตภณัฑไ์ม้
(โดย เจ้าหน้าทีเ่รยีนรูว้ธิกีารลงทะเบยีนเพือ่ประชาสัมพนัธผ์ู้ประกอบการในพืน้ที)่



ท าไม ? 

จึงต้องยื่นค าร้องขอรบัรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
เพื่อการสง่ออกผ่านเว็บไซต์..

ภาพเปรียบเทียบ “การยื่นค าร้องขอรับรองไม้ฯ เพื่อส่งออกแบบปัจจุบัน และ แบบก าลังพัฒนาผ่านเว็บไซต์...”



ปจัจุบนั ก าลงัพฒันา และ ในอนาคต

กรมการค้าตา่งประเทศ (ยืน่ค าขออนุญาตส่งออก)

1. ยืน่ค ำขอ

2. ตรวจสอบ
และออกหนงัสือรับรองไม้

3. ติดต่อขอรับ

4. ยืน่ค  ำขอส่งออก

3. ติดต่อขอรับเอกสำร
ฉบบัจริงได้

ขอ้มูลกำรส่งออกจะถูกส่งใหก้บักรมศุลกำกร
ภำยใน 1 นำที หลงัจำกออกใบอนุญำตใหส่้งออก

เรียบร้อยแลว้

1. ยืน่ค  ำขอผำ่นเวบ็ไซต์
- ขอรับรองไม้
-ขอส่งออกไม้

ติดตำมกำรออกหนงัสือรับรองผำ่นเวบ็ไซต์

2. ตรวจสอบ
- ออกหนงัสือรับรองไม ้    
- ออกใบอนุญำตส่งออกไม้

ภาพเปรียบเทียบ “การยื่นค าร้องขอรับรองไม้ฯ เพื่อส่งออกแบบปัจจุบัน และ แบบก าลังพัฒนาผ่านเว็บไซต์...”



ตอบ .. เพ่ือปรับกระบวนการท างานให้สะดวกมากขึ้น ส าหรับผู้ประกอบการ

• อ านวยความสะดวกในการเดินทาง และ ประหยัดค่าใช้จ่าย 
- ในการ ยื่นค าขอรับรองไม้ หรือ ขออนุญาตส่งออกไม้ ในแต่ละสถานที่นั้นจะหมดไป ..เพราะผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอได้

ผ่านเว็บไซต์ RFD Single Window (กรมป่าไม้) และจบในกระบวนการเดียวที่ระบบเดียว 

- ประหยัดกระดาษ หลักฐานต่างๆ จะถูกจัดเก็บเข้าระบบตั้งแต่การยื่นค าขอครั้งแรก .. เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือ
หนังสือมอบอ านาจฯ เป็นต้น เมื่อยื่นค าขอครั้งถัดไป เอกสารเหล่านี้จะถูกลิงค์ให้ในระบบอัตโนมตัิ (สามารถแก้ไขได้)

• การให้ความร่วมมือระหว่างกรมฯ
กรมป่าไม้ กรมศุลกากร รวมถึง การมอบอ านาจให้ออกใบอนุญาต จาก กรมการค้าระหว่างประเทศ
ท าให้ กระบวนการท างานต่างๆ สามารถด าเนินไปตามขั้นตอนของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ได้ และข้อมูลมคีวามน่าเชื่อถือ
(สามารถตรวจสอบเอกสารย้อนกลับได้ในระบบ ผ่านเว็บไซต์ RFD Single Window (กรมป่าไม้) )

ภาพเปรียบเทียบ “การยื่นค าร้องขอรับรองไม้ฯ เพื่อส่งออกแบบปัจจุบัน และ แบบก าลังพัฒนาผ่านเว็บไซต์...”



พิกัดกรมศุลกากร การส่งออกสินค้าไม้ (กรมการค้าต่างประเทศควบคุม)



วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี) 

ประชำชน/ผูป้ระกอบกำร



วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผูป้ระกอบการในพื้นที่) 

คลิก..ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่
ขอ Username/Password ในคร้ังแรก

1) เจ้าหน้าท่ี แนะน าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ RFD Single Window
https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx



1) เจ้าหน้าท่ี แนะน าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ RFD Single Window
https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของผู้ใช้งานระบบที่ยื่นขอใช้งาน
ต้องไม่ซ้ ากับที่มอียู่ในระบบ (หากเคยลงทะเบียนด้วยเลขนี้แล้วจะไมส่ามารถลงทะเบยีนไดอ้ีก)

เป็นอีเมล์ที่ใช้ในการตอบกลับการอนุมัตใิห้ใช้งานระบบ รวมถึง การเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผูป้ระกอบการในพื้นที่) 



1) เจ้าหน้าท่ี แนะน าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ RFD Single Window
(ตรวจสอบการสมัครใช้งานระบบได้ท่ี Email ท่ีระบุในตอนสมัคร)

วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผูป้ระกอบการในพื้นที่) 

ข้อมูลรายละเอียดทีกรอกขอใช้งานระบบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง



วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผูป้ระกอบการในพื้นที่) 

1) เจ้าหน้าท่ี แนะน าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ RFD Single Window
http://110.170.148.118/rfdportal/Home.aspx

Login ท่ีหน้าเว็บไซต์



วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผูป้ระกอบการในพื้นที่) 

1) เจ้าหน้าท่ี แนะน าผู้ประกอบการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ RFD Single Window
http://110.170.148.118/rfdportal/Home.aspx

แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลส่วนตัว



แกไ้ขขอ้มลู
ส่วนตวั

Upload รปูภาพ
ประจ าตวั

Update ขอ้มลูบรษิทั
ทีต่นเองสังกดัอยู่
ณ ปจัจุบนั

สามารถเปลีย่น
รหสัผา่นใหมไ่ด้

แนบไฟลเ์อกสารหลกัฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัเองและ
บรษิทัทีสั่งกดัอยู ่ ณ
ปจัจุบนั

2) เพ่ิมเติมข้อมลูส่วนตวัพร้อมแนบหลกัฐานส าหรบัประกอบค าขอ
รบัรองต่างๆ
http://110.170.148.118/rfdportal/Home.aspx

วิธีการ ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ (โดย เจ้าหน้าทีเ่รยีนรู้วธิกีาร

ลงทะเบยีนเพือ่ประชาสัมพนัธผู้์ประกอบการในพืน้ที)่ 



ระบบรบัรองไมแ้ละใบอนุญาต
ส่งออก

ระบบลงทะเบยีนตน้ไมไ้มต่อ้งขอใช้
งานระบบ

ขอใช้งานระบบอืน่ๆทีต่อ้งการ 
คลกิทีน่ี่

1) สมัครใช้งานระบบ RFD Single Window และ Login เข้าสู่ระบบได้ทันทีเพื่อขอใช้งาน
“ระบบขอรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก” 

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



1) การขอใช้งานระบบ “ระบบขอรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก”

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



มกีารแจ้งกลบั กรณไีมผ่า่น
การอนุมตัิ

เมือ่แกไ้ขตามหมายเหตุทีแ่จ้งแลว้ ให้ส่ง
ค าขออกีครัง้

2) หาก การขอใช้งานระบบ “ระบบขอรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก” ไม่ผ่านการอนุมัติ

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



2) หาก การขอใช้งานระบบ “ระบบขอรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก” ไม่ผ่านการอนุมัติ

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



สามารถใช้งาน
ไดแ้ลว้

3)เมื่อ การขอใช้งานระบบ “ระบบขอรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก” ผ่านการอนุมัติ

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



- สร้างค าขอเกีย่วกบัหนงัสือรบัรองไมท้ัง้หมด
- ตดิตามค าขอหนงัสือรบัรองไมท้ีก่ าลงัด าเนินการ
- Download หนงัสือรบัรองไมท้ีผ่า่นการรบัรอง
เรยีบร้อยแลว้ 

- สร้างค าขอเกีย่วกบัใบอนุญาตส่งออกทัง้หมด
- ตดิตามค าขอใบอนุญาตส่งออกไมท้ีก่ าลงัด าเนินการ
- Download ใบอนุญาตส่งออกไมท้ีผ่า่นการอนุญาต
เรยีบร้อยแลว้ 

3)เมื่อ การขอใช้งานระบบ “ระบบขอรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก” ผ่านการอนุมัติ

วิธีการ ขอใช้งานระบบรับรองไม้ฯ เพื่อการส่งออก (โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



เจำ้หนำ้ท่ี



เจ้าหน้าท่ีอนุมัติค าขอใช้งานระบบ ตามการสมัครขอใช้งานระบบในใบงานที่ 1
(ตรวจสอบค าขอใช้งานระบบของตนเอง)



เจ้าหน้าท่ีอนุมัติค าขอใช้งานระบบ ตามการสมัครขอใช้งานระบบในใบงานที่ 1
(ตรวจสอบค าขอใช้งานระบบของตนเอง)



PART 2 : หัวข้อในการอบรม การยืน่ค าขอรับรองไม้ และตรวจสอบ

ใบงานท่ี 1 ทดสอบการใช้งานระบบ "ตรวจสอบค าขอหนงัสือรบัรอง

ผลติภณัฑไ์ม้" 

(ใน Username ของเจ้าหน้าที)่

การตรวจสอบ ค าขอหนังสือรบัรองไม้ ถ่านไม้ และ
ผลิตภณัฑไ์ม้
(เป็นส่วนงานของเจ้าหน้าที)่

การเตรียมหลกัฐานประกอบค าขอ ก่อนการย่ืนค าขอรบัรอง
ไม้ เพ่ือการส่งออก
ขัน้ตอนการยื่นค าขอหนังสือรบัรองไม้ ถ่านไม้ และ
ผลิตภณัฑไ์ม้
(โดย เจ้าหน้าทีเ่รยีนรูว้ธิกีารลงทะเบยีนเพือ่ประชาสัมพนัธผ์ู้ประกอบการในพืน้ที)่



หลกัฐานทีม่าจากขอ้มลูส่วนตวั 

หรอื หรอื

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูข้อ/Passport

ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษทัท่ีตนเองสังกดั)

ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจจำกบริษทั (บริษทัท่ีตนเองสังกดั)

หลกัฐานประกอบ 
ค าขอไมท้อ่น/ไมแ้ปรรปู(ชิน้ไม้

สับ)
หรอื หรอื

• เอกสำรแสดงท่ีมำของไม ้เช่น หนงัสือก ำกบัไม้

• ภำพถ่ำยไมท้่อน/ไมแ้ปรรูป (ช้ินไมส้ับ)

• เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ

• เอกสำรท่ีแสดงกำรไดม้ำของไม้

หลกัฐานประกอบ 
ค าขอถา่นไม้

หรอื หรอื

• เอกสำรแสดงท่ีมำของไม ้เช่น หนงัสือก ำกบัไม้

• ภำพถ่ำยตวัอยำ่งถ่ำนไม้

• เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ

• เอกสำรท่ีแสดงกำรไดม้ำของไม ้

หลกัฐานประกอบ 
ค าขอผลติภณัฑไ์ม้

หรอื หรอื

• เอกสำรแสดงท่ีมำของไม ้เช่น หนงัสือก ำกบัไม้

• ภำพถ่ำยสินคำ้ไม ้หรือ ผลิตภณัฑ์

• เอกสำรแสดงกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ

• เอกสำรท่ีแสดงกำรไดม้ำของไม ้

• ส ำเนำใบสั่งสินคำ้ (Invoice)

ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที)่



หลกัฐานเอกสารแสดงทีม่าของไม้

หรอื หรอื

• เอกสารแสดงที่มาของไม้ ประกอบด้วย

- หนงัสือรับรองกำรเคล่ือนยำ้ยไมท่ี้มำจำกกำรลงทะเบียนตน้ไม้
- หนงัสือกำรแจง้ตดัหรือโค่นไมท่ี้มำจำกกำรลงทะเบียนตน้ไม้
- หนงัสือรับรองกำรขำยไมท่ี้มำจำกกำรลงทะเบียนตน้ไม้

- หนงัสือรับรองกำรแจง้ตดัหรือโค่นไมท่ี้ไดม้ำจำกกำรท ำสวนป่ำ (สป.13)

- หนงัสือแสดงรำยกำรไมท่ี้ไดม้ำจำกกำรท ำสวนป่ำ (สป.15)

- ใบเบิกทำงน ำไมห้รือของป่ำเคล่ือนท่ี

- หนงัสือก ำกบัไมแ้ปรรูป

ออกโดยระบบ

ออกโดยระบบ

ออกโดยระบบ

ออกโดยระบบ

ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



รายการค าขอทัง้หมดทีถู่กสร้างขึน้ โดยม ี สถานะของค า
ขอก ากบั 
ในแตล่ะขัน้ตอนตา่งๆ

ส าหรบัค้นหารายการค า
ขอ

สร้างค าขอรบัรองไม้
ใหม่

ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



เลอืก การยืน่ค าขอไปยงั หน่วยงานทีใ่กล้
กบัจุดเก็บไม้
เพือ่ให้เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีไ่ดล้งพืน้ทีเ่พือ่
ตรวจสอบไม้

ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



ประเภทของผูย้ืน่ค าขอ
- บุคคลธรรมดา    หมายถงึ   บุคคลทัว่ไปไมสั่งกดั
บรษิทัใดๆ เป็นผู้ยืน่ค าขอ
- บรษิทั/นิตบิุคคล  หมายถงึ   บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากบรษิทัของตนให้ยืน่ค าขอ
- ผู้รบัมอบอ านาจ กระท าแทนบรษิทัอืน่   หมายถงึ   
ผู้ยืน่ค าขอ กระท าแทนบรษิทัอืน่
- ผู้รบัมอบอ านาจ กระท าแทนบุคคลอืน่   หมายถงึ   
ผู้ยืน่ค าขอ กระท าแทนบุคคลอืน่    

หลกัฐาน  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีถ่กู
เชือ่มโยงมาจาก 
ขอ้มลูส่วนตวั

ดงันั้น  ผู้ประกอบการไมต่อ้งแนบเอกสารเกีย่วกบั
ตวัตนใหม่
(ระบบจะลงิคใ์ห้อตัโนมตั)ิ

ขัน้ตอนการยื่นค าขอหนังสือรบัรองไม้ ถ่านไม้ และ
ผลิตภณัฑไ์ม้
(โดย เจ้าหน้าทีเ่รยีนรูว้ธิกีารลงทะเบยีนเพือ่ประชาสัมพนัธผ์ู้ประกอบการในพืน้ที)่



เลอืกทีม่าของไม ้
- กรณีเอกสารทีม่อียูใ่นระบบ หมายถงึ อา้งองิเอกสารทีเ่คยสร้างไว้ใน
ระบบ

- กรณีเอกสารทีไ่มม่อียูใ่นระบบ หมายถงึ อา้งองิเอกสารแบบ 
กระดาษเข้าระบบ

(สแกนเอกสาร หรอื รูปถา่ยหลกัฐาน) เพือ่ใช้ประกอบค าขอและ
จดัเก็บเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



ระบุชือ่ -ทีอ่ยู ่ ของบรษิทัผู้รบัสินค้า เป็น
ภาษาองักฤษ
(ขอ้มลูส่วนนีจ้ะไปปรากฏบน หนงัสือรบัรองไม้

ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



ขั้นตอนการยื่นค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าท่ีเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นท่ี)



ขั้นตอนการย่ืนค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(โดย เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการในพื้นที่)

รอเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ เมื่อผ่านกระบวนการท้ังหมด สถานะจะถูกเปลี่ยน 
และ สามารถ Download หนังสือรับรองไม้ ท่ีมี QR Code เรียบร้อยแล้ว



การตรวจสอบ ค าขอหนังสือรับรองไม้ ถ่านไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้
(เป็นส่วนงานของเจ้าหน้าท่ี)

เจำ้หนำ้ท่ี : ตรวจสอบค ำขอหนงัสือรับรองไม้ ถ่ำนไม ้และ ผลิตภณัฑไ์ม้



เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ค าขอหนังสือรับรองไม้ ท่ีได้ท าตามใบงานที่ 1
(ตรวจสอบค าขอของตนเอง ในระบบรับรองไม้เพื่อการส่งออก)

เมนูการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี ตั้งค่า ค่าธรรมเนียม



การตั้งค่า ค่าธรรมเนียมพเิศษ
เพือ่การออกเอกสารE-payment

E-payment (กำรตั้งค่ำ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ)



E-payment (กำรตั้งค่ำ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ)

หน้าจอของการตรวจสอบ

ตั้งค่าให้มีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมพเิศษ ที่หน้าแรก 
(เฉพาะเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น จึงจะสามารถก าหนดได้)

ฟังก์ชั่นนี้ จะแสดงเมื่อมีการตั้งคา่ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่หน้าแรก



E-payment (กำรตั้งค่ำ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ)

หน้าจอของการตรวจสอบ

ตั้งค่าให้ ไม่มี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ที่หน้าแรก 
(เฉพาะเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น จึงจะสามารถก าหนดได้)

ฟังก์ชั่นนี้ จะ ไม่ แสดงเมื่อมีการตั้งค่าที่หน้าแรก



เจ้าหน้าที ่ต้องตั้งค่าการออก ใบแจ้งหนีใ้นระบบต่างๆ 

E-payment (กำรตั้งค่ำ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ)
เมนุ ส าหรับเรียกดูข้อมูล ใบแจ้งหนี ้( E-payment ) 



E-payment (กำรช ำระค่ำธรรมเนียม)



เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ค าขอหนังสือรับรองไม้ ท่ีได้ท าตามใบงานที่ 1
(ตรวจสอบค าขอของตนเอง ในระบบรับรองไม้เพื่อการส่งออก)

รายการค าขอที่ผู้ประกอบการส่งมา



ใบงานท่ี 1

ทดสอบการใช้งานระบบ "ตรวจสอบค าขอหนังสอืรับรองผลติภณัฑ์ไม้" 
(ใน Username ของเจ้าหน้าที)่



ใบงานท่ี 1
ทดสอบการใช้งานระบบ "ตรวจสอบค าขอหนังสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้" 

(ใน Username ของเจ้าหน้าที่)

ขั้นตอนท่ี 1 : เจ้าหน้าท่ีเข้าสู่ระบบด้วย Username/Password ท่ีได้รับ
ขั้นตอนท่ี 2 : เลือกระบบ “                               ”

ขั้นตอนท่ี 3 : เลือกเมนู “                                  ” เพ่ือเข้าไปตรวจสอบค าขอหนังสือรับรองไม้

ขั้นตอนท่ี 4 : เลือกใบค าขอเพื่อเข้าไปตรวจสอบ โดยคลิกท่ี “                  ”
ขั้นตอนท่ี 5 : ด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก าหนดให้ โดยระบุข้อมูลในส่วนเจ้าหน้าท่ีเพ่ือน าไปแสดงใน หนังสือรับรอง
ไม้

(โดย ระบุรายละเอียดตามใบงานท่ีให้)
ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อหนังสือรับรองผ่านขั้นตอนการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงจะเสร็จเรียบร้อย



L/O/G/O

Q & A


