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กรมการค้าภายใน ส่วนกลาง
สาํนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ

กรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
แบบ บอจ.2
แบบ บอจ.3

กรณีบุคคลธรรมดา
สาํเนาบัตรประชาชน

เข้าไปที� https://transport.dit.go.th/pilot/ และกดดาวน์โหลดเอกสารที�หน้าเว็ป
1.ใบสมัครสมาชิก 2.ใบบันทึกแสดงความตกลง (สกกร.04) และนําส่งเอกสารที�

หลักฐานประกอบการขออนุญาต

หมายเหตุ เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่ง User/Password ทาง E-mail

ผู้ขออนุญาตต้องทําการอัปโหลดไฟล์หลักฐาน ดังต่อไปนี�

 1.ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (.p12)
 2.ตรายางบริษัท
 3.ลายเซ็นผู้มีอํานาจ

2. ผูข้ออนญุาตขนยา้ยผา่นระบบลายเซน็อิเล็กทรอนกิส ์(Digital signature)
อัปโหลดหลักฐาน ธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส ์(CA)

หมายเหตุ เมื�อไม่ทําการอัปโหลด CA จะไม่สามารถทําการขออนุญาตหนังสือคําขอขนย้ายได้ 

1.ผูป้ระกอบการขออนญุาตขนยา้ยสนิค้าควบคมุทางอิเล็กทรอนกิส์



หลักฐานแสดงแหล่งที�มา การซื�อขาย การได้มา (กรณีบุคคลทั�วไป)

หลักฐานแสดงแหล่งที�มา การซื�อขาย การได้มา หรือการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (กรณีผู้นําเข้า)

กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

   โดยรายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้ที� หลักฐานประกอบการอนุญาตของแต่ละสินค้า
และเอกสารหลักฐาน จะต้องเรียงต่อกันตามลําดับ และต้องอยู่รวมกันในไฟล์ PDF 1 ไฟล์ เท่านั�น

4.ผูข้ออนญุาตขนยา้ยผา่นระบบลายเซน็อิเล็กทรอนกิส ์(Digital signature) อัปโหลดหลักฐาน  
   ประกอบการขออนญุาตขนยา้ยผา่นระบบอิเล็กทรอนกิสโ์ดยมหีลักฐานประกอบการขออนญุาต

สาํเนาบัตรประชาชน

สาํเนาหนังสือบริษัทฯ อายุ ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

หมายเหตุ เมื�อไม่อัปโหลดสาํเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือสาํเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หมดอายุ
สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ แต่จะไม่สามารถ เพิ�ม ใบคําขอขนย้ายได้

**เมื�ออัปโหลดสาํเนาบัตตรประชาชนหรือสาํเนาหนังสือบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ทําการแจ้งเจ้าหน้าที� เพื�อทําการอนุมัติ
สาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ติดต่อ 02-507-5520 คุณวลัยพรรณ กันบัว (คุณตูน)

3.ผูข้ออนญุาตขนยา้ยผา่นระบบลายเซน็อิเล็กทรอนกิส ์(Digital signature)
   อัปโหลดหลักฐานสาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิทฯ

การขออนุญาตขนย้าย
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บันทึก รับเรื�อง
บันทึก ยืนยัน
ลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ เมื� ออนุญาตการขนย้าย (เลขาธิการ/เลาขาธิการ/พาณิชย์จังหวัด)
ส่งข้อมูลไปยังพาณิชย์จังหวัดปลายทาง เพื� อตรวจสอบการขนย้าย

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที�แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดาํเนินการแก้ไขคําขอ/ส่งเอกสารเพิ�มเติม ภายในระยะเวลาที�กําหนด
(หากเลยระยะเวลาที�กําหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ�งคําขอและเจ้าหน้าที�จะทําการจาํหน่ายคําขอ)
กรณีข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วน

แจ้งหมายเลขทะเบียนยาพาหนะ
ไฟล์ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี�
ยานพาหนะที�ใช้การขนย้ายที�มองเห็นหมายเลขทะเบียน

กรณีที�ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแจ้งทะเบียนยาพาหนะที�ใช้ในการขนย้าย (พร้อมคําขอรับ
หนังสืออนุญาตการขนย้าย) ก่อนการสั�งพิมพ์หนังสืออนุญาตการขนย้ายผู้ขออนุญาตจะต้อง

การขนย้ายทางบกโดยรถ 100กม. แรก / 3 ชม. ต่อไป / 3 ชม. เศษของ 100 กม. / คิดเพิ�มได้อีก 3 ชม. 
การขนย้ายทางบกโดยรถไฟ ทางทะเล หรือโดยช่องทางอื� น ให้กําหนดระยะเวลาไก้ตามความเหมาะสม
กรณีไม่สามารถขนย้ายได้ในเงื� อนไขที�กําหนด ให้เลขาธิการ/พาณิชย์จังหวัด พิจารณาความเห็นชอบ
ให้ผู้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้าย ระบุเวลาเริ�มต้นและเวลาสิ�นสุดการใช้หนังสืออนุญาต

2. เจา้หนา้ที� ตรวจสอบขอ้มูล

3. การขออนญุาต (กรณีแจง้เลขทะเบยีน)

4. อายุการใชง้านหนงัสอือนญุาต

เมื� อผู้ขออนุญาตทําการอัปโหลดเอกสาร เรียบร้อยแล้ว
ให้ทําการเพิ�มแบบฟอร์มกรอกคําขนย้ายที�เมนูแจ้งขนย้ายสินค้า 
 โดยกดที� ปุ�ม       ด้านขวามือ พร้อมลง CA

หมายเหตุ เมื�อทําการลง CA แล้วระบบจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล CA จะหลุดทันที

1. ผูข้ออนญุาตยื�นแบบคําขอขนยา้ย พรอ้มลง CA

การขออนุญาตขนย้าย
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ชื�อ-นามสกุล เลขบัตรประจาํตัวประชาชน
สาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้อง
สถานที�เกิดเหตุขัดข้อง และระยะเวลาการขนย้ายที�จะขอขยายเวลา
หมายเลขทะเบียนยายพาหนะที�ใช้ในการขนย้าย และหมายเลขใบอนุญาตขับรถ

ชื�อ-นามสกุล เลขบัตรประจาํตัวประชาชนของพยานบุคคล ณ สถานที�เกิดเหตุ

หมายเลขทะเบียนยานพาหนะคันใหม่
หมายเลขใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี�คนใหม่
ภาพถ่ายยานพาหนะคันใหม่ (โดยต้องเห็นหมายเลขทะเบียนรถชัดเจน)
ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี�คนใหม่
เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงเหตุขัดข้อง

     ณ สถานที�เกิดเหตุ

กรณีมีความจาํเป�นต้องเปลี�ยนยานพาหนะหรือผู้ขับขี�คนใหม่

ผู้ขออนุญาตดําเนินการตรวจเอกสารหลักฐานการ และยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง
เจ้าหน้าที�พาณิชย์ต้นทางตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแจ้งเหตุขัดข้อง

     และทําการยืนยันเหตุขัดข้อง
หมายเหตุ การแจ้งเหตุขัดข้องที�ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ถือเป�นการแจ้งต่อผู้ออกหนังสือ
อนุญาตโดยสมบูรณ์แล้ว และอนุญาตให้ขนย้ายต่อไปได้

การแจ้งเหตุขัดข้องขนย้าย
 

9 สินค้า ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ขับขี�ต้องทําการเป�ดการเข้าถึงบริการตําแหน่งที�ตั�งของอุปกรณ์ (Location
service) ที�โทรศัพท์ ซึ�งจะสามารถระบุพิกัดของสถานที�เกิดเหตุขัดข้องได้

หมายเหตุ กรณีที�ไม่เป�ด จะไม่สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้

1. เป�ดการเขา้ถึงบรกิารตําแหนง่ที�ตั�งของอุปกรณ์

2. สแกน QR Code ในหนงัสอือนญุาตการขนยา้ย

3. กรอกขอ้มูลในคําขอแจง้เหตขุดัขอ้ง

4. ยนืยนัตัวตน

หนังสืออนุญาตขนย้ายจะได้รับจากสถานที�ต้นทาง โดยจะมี QR Code 
อยู่ที�ด้านล่างขวามือ จากนั�นเลือกที�เมนู แจ้งเหตุขัดข้อง



ชื�อ-นามสกุลของผู้ร ับสินค้าปลายทาง
บัตรประจาํตัวประชาชนผู้ร ับสินค้าปลายทาง
อัปโหลดไฟล์ภาพถ่ายยานพาหนะ โดยมองเห็นเลขทะเบียนรถอย่างชัดเจน
เลือกรายการรับสินค้าตามชนิด ขนาด เกรด และปริมาณที�ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต

การแจ้งยืนยันรับสินค้าปลายทาง (ป�ดงาน)
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ผู้ขับขี�ยานพาหนะต้องทําการเป�ดการเข้าถึงบริการตําแหน่งที�ตั�งของอุปกรณ์
(Location service) ที�โทรศัพท์ ซึ�งจะสามารถระบุพิกัดของสถานที�รับสินค้าปลายทาง

หมายเหตุ กรณีที�ไม่เป�ด จะไม่สามารถยืนยันการรับสินค้าปลายทางได้

1. เป�ดการเขา้ถึงบรกิารตําแหนง่ที�ตั�งของอุปกรณ์

2. สแกน QR Code ในหนงัสอือนญุาตการขนยา้ย

3. รายละเอียดการกรอกขอ้มูล 

4.  เจา้หนา้ที�ยนืยนั

5. ป�ดงาน

เมื� อทําการสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้ทําการเลือกที�เมนูยืนยันรับสินค้า
ปลายทาง จากนั�นทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเลือกยืนยันรับสินค้าปลายทาง
หากตรวจสอบสินค้าแล้ว พบว่าสินค้าไม่ตรงตามหนังสืออนุญาตสามารถทําการ
เลือกไม่รับสินค้าปลายทางได้

เมื� อเจ้าหน้าที�บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 
จะถือว่าเป�นการยืนยันไม่รับสินรับสินค้าปลายทางโดยสมบูรณ์

เมื� อการขนย้ายเสร็จสิ�นลงแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนําส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตต่อ
สาํนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สถานที�ปลายทาง



ชื�อ-นามสกุล 
บัตรประจาํตัวประชาชนผู้ร ับสินค้าปลายทาง
ระบุเหตุผลที�ไม่สามารถรับสินค้าได้
อัปโหลดไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ร ับปลายทาง และยานพาหนะ
โดยมองเห็นเลขทะเบียนรถอย่างชัดเจน
ให้ผู้ขออนุญาตเข้าระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ และทําการเลือกรายการดาํเนินการ
เลือกไม่รับสินค้า

การแจ้งยืนยันไม่รับสินค้าปลายทาง (ป�ดงาน)
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ผู้ขับขี�ยานพาหนะต้องทําการเป�ดการเข้าถึงบริการตําแหน่งที�ตั�งของอุปกรณ์
(Location service) ที�โทรศัพท์ ซึ�งจะสามารถระบุพิกัดของสถานที�รับสินค้าปลายทาง

หมายเหตุ กรณีที�ไม่เป�ด จะไม่สามารถยืนยันการไม่รับสินค้าปลายทางได้

1. เป�ดการเขา้ถึงบรกิารตําแหนง่ที�ตั�งของอุปกรณ์

2. สแกน QR Code ในหนงัสอือนญุาตการขนยา้ย

3. รายละเอียดการกรอกขอ้มูล 

4.  เจา้หนา้ที�ยนืยนั

5. ป�ดงาน

เมื� อทําการสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้ทําการเลือกที�เมนูยืนยันรับสินค้าปลายทาง
จากนั�นทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากพบว่าสินค้าไม่ตรงตามหนังสืออนุญาตสามารถ
ทําการเลือกไม่รับสินค้าปลายทางได้

เมื� อเจ้าหน้าที�บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
จะถือว่าเป�นการยืนยันไม่รับสินรับสินค้าปลายทางโดยสมบูรณ์

เมื� อการขนย้ายเสร็จสิ�นลงแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนาํส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตต่อ
สาํนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สถานที�ปลายทาง

หมายเหตุ หากผู้ขอนุญาตต้องการขนย้ายต่อ จะต้องดําเนินการขออนุญาต
การขนย้ายใหม่



11 9

4

9

2

5

3

7 8

1

ผู้ขออนุญาต

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด

ผู้ขับขี�ยานพาหนะ

ผู้รับปลายทาง

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด
ปลายทาง

3.1 6 10 11

1.1

8.1 8.2

3.2 6
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อนุญาต
การขนย้าย

แจ้งขอยกเลิก
หนังสืออนุญาต

เกิดเหตุขัดข้อง
ระหว่างการขนย้าย

ขนย้ายต่อ

เป�ด Location Service
Scan QR-Code แจ้งเหตุขัดข้อง
กรอกคําขอแจ้งเหตุขัดข้อง

ชื�อ-นามสกุลและหมายเลขบัตรประชาชน
เหตุขัดข้อง
สถานที�เกิดเหตุ
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะและหมายเลขใบอนุญาตขับขี� (พร้อม
ภาพถ่าย)

กรณีมีความจาํเป�นต้องเปลี�ยนยานพาหนะ/ผู้ขับขี�
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะใหม่ (พร้อมภาพถ่าย)
หมายเลขใบอนุญาตขับขี� ผู้ขับขี�ใหม่ (พร้อมภาพถ่าย)

ชื�อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชนของพยาน ณ สถานที�เกิดเหตุ
เอกสาร/หลักฐานที�แสดงถึงเหตุขัดข้อง

ผู้ขับขี�ยานพาหนะดําเนินการ

รับเรื�อง/ยืนยัน
ตรวจสอบ

กรอกคําขอ
เอกสารประกอบนิติบุคคล/บุคคล
ธรรมดา
หลักฐานแสดงแหล่งที�มา/การซื�อ
ขาย/การได้มาหรือการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ ต้นฉบับหนังสืออนุญาต

ยกเลิกหนังสือ
อนุญาต

เลขที�หนังสืออนุญาต (เดิม)
ที�ผู้ร ับปลายทางไม่รับสินค้า

ต้นฉบับหนังสืออนุญาต
ภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้ร ับ
ปลายทาง
ภาพถ่ายยานพาหนะ

เอกสารอ้างอิง

1 2 3

4

5

6

 

 

ผู้รับปลายทาง

ผู้ขออนุญาต

ผู้ขออนุญาต

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด รับเรื�อง/ยืนยัน
ส่งกลับเพื� อแก้ไข ผู้ออกใบอนุญาต

ลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขในระยะ
เวลาที�กําหนด

ส่งกลับเพื� อแก้ไข

ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

จาํหน่ายคําขอ

ยื�นคําขออนุญาตใหม่

ขนย้ายสินค้า ผู้ขออนุญาต

พิมพ์หนังสืออนุญาต
หมายเลขทะเบียนยาน
พาหนะ
ภาพถ่ายใบอนุญาตผู้
ขับขี�
ภาพถ่ายยานพาหนะมอบหนังสืออนุญาต

ต้นฉบับ

แจ้งเหตุขัดข้อง

ตรวจสอบและ
ยืนยันเหตุขัดข้อง

ลงชื�อลายมืออิเล็กทรอนิกส์

กรณีไม่สามารถขนย้ายในเวลาและ
ปริมาณที�กําหนดแจ้งเหตุผลที�จะ
ยกเลิก

**ภายใน 3 วัน นับตั�งแต่วันที�หนังสืออนุญาต
หมดอายุ

ลงชื�อลายมืออิเล็กทรอนิกส์

ยื�นคําขอ

ไม่รับสินค้า

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด

ผู้ขออนุญาต

ผู้ขับขี�ยานพาหนะ

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด

ยืนยันเหตุขัดข้อง
กําหนดระยะเวลาอนุญาต
การขนย้ายใหม่

7

3.1 3.2

1.1

10



ผู้ขับขี�ยานพาหนะ ปลายทางการขนย้าย ผู้รับปลายทาง

บันทึกเหตุขัดข้อง

เลือก รายการ รับสินค้า ตาม ชนิด
ขนาด เกรด และปริมาณที�ระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาตและบันทึก

สาเหตุที�ร ับปลายทางไม่รับสินค้า
สถานที�ปลายทางที�ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขนย้ายต่อไป

ผู้ร ับปลายทาง

ยืนยันการรับ/ไม่รับสินค้าและลง
     ลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์
**ภายใน 48 ชม.
   นับตั�งแต่เวลาถึงปลายทางแล้ว

เป�ด Location Service
Scan QR-Code ยืนยัน รับ/ไม่รับสินค้า ปลายทาง
ชื�อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ร ับปลายทาง
ภาพถ่ายประจาํตัวประชาชนผู้ร ับปลายทางและยานพาหนะ พร้อมภาพถ่าย

ผู้ร ับปลายทางลงลายมือชื�อ พร้อม วัน/เดือน/ป� และเวลาที�รับมอบ ตามชนิด
ขนาด เกรด และปริมาณตามที�ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต

แจ้งไม่รับสินค้า
ปลายทาง

มอบต้นฉบับหนังสืออนุญาตให้ผู้ร ับปลายทาง

รับสินค้า รับ/ไม่รับสินค้า

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด
ปลายทาง

นาํส่งต้นฉบับ

ผู้ขออนุญาต
ตรวจสอบการไม่รับ
สินค้า
บันทึกยืนยันแจ้ง
เหตุขัดข้อง

ตรวจสอบและบันทึกรับข้อมูล
จากผู้ประกอบการ

8

8.18.2

9

11



อนุญาต
การขนย้าย

เกิดเหตุขัดข้อง
ระหว่างการขนย้าย

ขนย้ายต่อ

ผู้ขับขี�ยานพาหนะ

แจ้งเหตุขัดข้อง

ผู้รับปลายทาง

รับสินค้า

นําส่งต้นฉบับ ผู้ขออนุญาต

ไม่รับสินค้า

ยื�นคําขอ รับเรื�อง/ยืนยัน
ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด

ส่งกลับเพื� อแก้ไข

ผู้ขออนุญาต

เจ้าหน้าที�/
พาณิชย์จังหวัด ปลายทาง

ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

ผู้ขออนุญาต

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด



   

  

 

 

 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล 

ร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

          จัดทำโดย 
บริษัท โกรอัพ เทค จำกัด 

GROW UP TECH Co,. Ltd 



   

  

 

 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

สารบัญ 

 

สารบัญ 

สารบัญรูปภาพ 

ขั้นตอนการสมัคร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการ login เข้าสู่ระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการยื่นแบบคำขออนุญาตขนย้าย (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการสแกน QR Code (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุขัดข้อง (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิก (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแจ้งปิดงาน (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

สารบัญรูปภาพ 

รูปท่ี 1 ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร ขอใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (1) 

รูปท่ี 2 ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร ขอใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (2) 

รูปท่ี 3 หน้าจอระบบสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลและกรอกใบสมัครสมาชิก 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกผู้ประกอบการระบบขนย้ายสินค้า 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบบันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองบริษัท 

รูปท่ี 7 หน้าจอระบบ สำหรับ login เข้าสู่ระบบ 

รูปท่ี 8 หน้าจอระบบ เมื่อ login เข้าสู่ระบบแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสำเร็จ 

รูปท่ี 9 หน้าจอระบบลืมรหัสผ่าน 

รูปท่ี 10 หน้าจอระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน 

รูปท่ี 11 หน้าจอระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ 

รูปท่ี 12 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูหนังสือรับรองบริษัท 

รูปท่ี 13 หน้าจอระบบตำแหน่งกรอกข้อมูลหนังสือรับรองบริษัท 

รูปท่ี 14 หน้าจอระบบแสดงสถานะหนังสือรับรองบริษัท 

รูปท่ี 15 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองบริษัท 

รูปท่ี 16 หน้าจอระบบเมื่อกรอกข้อมูลเอกสารสำเร็จ 

รูปท่ี 17 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประกอบการ) 

รูปท่ี 18 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กดเลือกแก้ไขข้อมูล 

รูปท่ี 19 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขข้อมูล 

รูปท่ี 20 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 21 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 22 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน 

รูปท่ี 23 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตรายาง (นิติบุคคล) 

รูปท่ี 24 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็น (ผู้มีอำนาจลงนาม) 

รูปท่ี 25 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบสมัครบันทึกข้อตกลง (MOU) 

รูปท่ี 26 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

รูปท่ี 27 ตัวอย่างแบบฟอร์มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

รูปท่ี 28 หน้าจอระบบ ตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเข้า 

รูปท่ี 29 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเข้า กรอกข้อมูล  

รูปท่ี 30 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเข้า บันทึกข้อมูล 

รูปท่ี 31 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบขนส่งสินค้าขาเข้า 

รูปท่ี 32 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเข้า หน้าหลัก 

รูปท่ี 33 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ 

รูปท่ี 34 ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้าย 9 สินค้า 

รูปท่ี 35 หน้าจอระบบตำแหน่งกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์/เลขประจำตัวประชาชน

รูปท่ี 36 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นใบคำขอกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์/ 

           เลขประจำตัวประชาชนสำเร็จ 

รูปท่ี 37 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นใบคำขอ เพิ่มข้อมูลสำเร็จ 

รูปท่ี 38 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ การ “แก้ไข” และการ “ลบ” ข้อมูลรายละเอียด 

รูปท่ี 39 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ เมื่อทำการเพิ่มสถานท่ีต้นสำเร็จ 

รูปท่ี 40 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นใบคำขอ เมื่อทำการเพิ่มสถานท่ีปลายทางมากกว่า 1 สถานท่ี 

รูปท่ี 41 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ 

รูปท่ี 42 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ หัวข้อใบขนย้ายสินค้าขาเข้า 

รูปท่ี 43 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ หัวข้อเอกสารหลักฐาน (ไฟล์แนบ) 

รูปท่ี 44 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบคำขอขนย้าย 

รูปท่ี 45 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบคำขอขนย้าย 

รูปท่ี 46 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ สำเร็จ 

รูปท่ี 47 ตัวอย่างแบบคำขอขนย้าย 

รูปท่ี 48 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ ส่งข้อมูลกลับเพื่อแก้ไข 

รูปท่ี 49 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ การ “แก้ไข” และ การ “ลบ” 

รูปท่ี 50 หน้าจอระบบตำแหน่งยื่นแบบคำขอ ดำเนินการพิมพ์แบบคำขอหรือคัดสำเนา 

รูปท่ี 51 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตขนย้าย ในรูปแบบ .PDF ใช้ติดไปกับยานพาหนะ 

รูปท่ี 52 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้าย 9 สินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

           ตรวจสอบ 
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รูปท่ี 53 ตัวอย่าง QR Code ตรวจสอบ 

รูปท่ี 54 ตัวอย่างตรวจสอบเลขท่ีใบขนย้าย 

รูปท่ี 55 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้าย 9 สินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 56 ตัวอย่างหน้าจอระบบการแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 57 ตัวอย่างหน้าจอระบบการยืนยันรับสินค้าปลายทาง 

รูปท่ี 58 ตัวอย่างตรวจสอบแผนท่ี 

รูปท่ี 59 ตัวอย่างเอกสารหมดอายุ 

รูปท่ี 60 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตขนย้าย เพื่อสแกน QR Code 

รูปท่ี 61 ตัวอย่างหน้าระบบหลังจากสแกน QR Code  

รูปท่ี 62 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดท่ีเมนูยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 63 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ แจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 64 ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 65 ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 66 ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 67 ตัวอย่างหน้าจอการหลังจากยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 68 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ แจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 69 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ ดำเนินการแจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 70 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ กรอกข้อมูลแจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 71 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ สถานะแจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 72 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ สถานะไม่อนุมัติการแจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 73 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ ดำเนินการสาเหตุท่ีไม่อนุมัติ 

รูปท่ี 74 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ ตัวอย่างการระบุสาเหตุท่ีไม่อนุมัติ 

รูปท่ี 75 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตขนย้าย เพื่อสแกน QR Code 

รูปท่ี 76 ตัวอย่างหน้าระบบหลังจากสแกน QR Code 

รูปท่ี 77 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดท่ีเมนูยืนยันรับสินค้าปลายทาง 

รูปท่ี 78 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดท่ีได้รับสินค้า 

รูปท่ี 79 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดท่ีผู้รับปลายทางไม่รับสินค้า 

รูปท่ี 80 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ 
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รูปท่ี 81 หน้าจอระบบเมนูติดตามและตรวจสอบ รับสินค้าเรียบร้อย 

รูปท่ี 82 หน้าจอระบบเมนูนำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาต 

รูปท่ี 83 หน้าจอระบบเมนูยืนยันไม่รับสินค้า 

รูปท่ี 84 หน้าจอระบบเมนูยืนยันปลายทางไม่รับสินค้า 
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ข้ันตอนการสมัคร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการสมัคร ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. ขอใบสมัคร ทีโอที สถานท่ีให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ อาคาร 6 ช้ัน 1  
เบอร์ติดต่อ : 02 574 8912 , 02 575 5221 

• ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาคลองเตย เบอร์ติดต่อ : 02 350 2093 
2. กรอกใบสมัครขอใช้งาน CA และรอรับ แผ่น CD พร้อม รหัสผ่าน 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร ขอใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (1) 
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รูปที่ 2 ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร ขอใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (2) 
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ข้ันตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. เข้าสู่ระบบตาม URL: https://transport.dit.go.th/pilot 
2. ดาวน์โหลดข้อมูล และกรอกใบสมัครสมาชิก และเอกสารท่ีต้องยื่น (ในกรอบสีเขียว) 

• ใบขอรับสิทธิเข้าใช้งานระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน 
เพื่อรับช่ือผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

• บันทึกแสดงความตกลงยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์  

• หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนาบตัรประชาชน 

3. ยื่นใบสมัครสมาชิกและหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายใน

หรือเจ้าหน้าท่ีพาณิชย์จังหวัดท่ีใกล้เคียง 

4. รอรับ อีเมล ตอบกลับตามท่ีผู้ประกอบการ ใช้สมัครสมาชิก เพื่อยืนยันการใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 3 หน้าจอระบบสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลและกรอกใบสมัครสมาชิก 
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รูปที่ 4 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกผู้ประกอบการระบบขนย้ายสินค้า 

 

 

อ่ืนๆ……………………………… 
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รูปที่ 5 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบบันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (สำหรับ ผู้ประกอบการ)                                                                                             | 11 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองบริษัท 
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ข้ันตอนการ login เข้าสู่ระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการ login เข้าสู่ระบบ (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. ผู้ประกอบการทำการเข้าสู่ระบบตาม URL: http://app-transport.dit.go.th/pilot/app/login.php 
2. กรอกข้อมูล ช่ือผู้ใช้งานระบบ (Username) และเลือกประเภทสมาชิกเป็น ผู้ขออนุญาตขนย้าย และคลิก

ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
3. กรอกข้อมูล รหัสผ่าน (Password) และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 7 หน้าจอระบบ สำหรับ login เขา้สู่ระบบ 
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4. ผู้ประกอบการจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ เนื่องจากยังไม่ได้แนบเอกสารต่าง ๆ 

 
รูปที่ 8 หน้าจอระบบ เมื่อ login เขา้สู่ระบบแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสำเร็จ 
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ข้ันตอนการลืมรหัสผ่าน (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

1. เมื่อผู้ประกอบการ ลืมรหัสผ่านการใช้งาน ให้ กดท่ี   

 
รูปที่ 9 หน้าจอระบบลืมรหัสผ่าน 

 

2. กรอก อีเมล ท่ีเคยยื่นลงทะเบียนไว้กับระบบ และกด  

 
รูปที่ 10 หน้าจอระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (สำหรับ ผู้ประกอบการ)                                                                                             | 15 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

3. ระบบทำการส่ง อีเมล ไปยัง อีเมล ของผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบการเข้า อีเมล เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ 

 
รูปที่ 11 หน้าจอระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ 
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ข้ันตอนการแนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. เมนูหลักแจ้งขนย้ายสินค้าและเลือกเมนูย่อยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าขาเข้า  

2. กดท่ีหนังสือรับรอง  

 
รูปที่ 12 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูหนังสือรับรองบริษัท 

 

3. กดท่ีปุ่ม         ท่ีอยู่ทางด้านขวาบน ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม หนังสือรับรองบริษัท ดังภาพs 

 
รูปที่ 13 หน้าจอระบบตำแหน่งกรอกข้อมูลหนังสือรับรองบริษัท 
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4. ทำการอัปเดตไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (รูปแบบไฟล์.PDF) ลงวันท่ีออกหนังสือรับรองบริษัท 
กดบันทึกข้อมูล หนังสือรับรองจะใช้งานได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและทำการ 
สถานะ   อนุมัติ     คือ  ใช้งานได้ 
สถานะ   รอการอนุมัติ    คือ  ใช้งานไม่ได้ 
สถานะ   เอกสารหมดอายุ  คือ  ใช้งานไม่ได้ 

 อายุการใช้งานของหนังสือรับรองบริษัท ต้องมีอายุ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันท่ีขอหนังสือรับรอง
บริษัท ถ้าหนังสือรับรองบริษัท หมดอายุ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ต้องทำการ
อัปโหลดหนังสือรับรองบริษัท ใหม่ เพื่อให้ ผู้ประกอบการ ใช้งานได้ ปกติ 

 
รูปที่ 14 หน้าจอระบบแสดงสถานะหนังสือรับรองบริษัท 
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5. สามารถกดดูท่ี  เพื่อเรียกดูหนังสือรับรองได้ 

 
รูปที่ 15 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองบริษัท 
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6. เมื่อเจ้าหน้าท่ีทำการ กดอนุมัติ หนังสือรับรองบริษัท แล้วระบบจะสามารถเข้าใช้งานได้ 

 
รูปที่ 16 หน้าจอระบบเมื่อกรอกข้อมูลเอกสารสำเร็จ 
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ข้ันตอนการลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. เมนูหลักแจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าขาเข้า  

 
รูปที่ 17 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ประกอบการ) 

 

2. กดท่ีช่ือผู้ประกอบการท่ีขีดเส้นใต้ 

 
รูปที่ 18 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กดเลือกแก้ไขข้อมูล 
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3. ผู้ประกอบต้องกรอกข้อมูลเจ้าของให้ครบถ้วน 
3.1 ทำการอัปโหลดข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ตรายาง (นิติบุคคล) และ    

ลายเซ็น (ผู้มีอำนาจลงนาม) (รูปแบบไฟล์.JPG) ใบสมัครบันทึกข้อตกลง (MOU) (รูปแบบไฟล์.PDF) 
จากนั้น กดบันทึก  

 
รูปที่ 19 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขข้อมูล 
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3.2 หัวข้อลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กดท่ี Choose File  

 
รูปที่ 20 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 เลือกข้อมูลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จากแผ่น CD ช่ือไฟล์ต้องเป็นช่ือบริษัทหรือช่ือบุคคล และไฟล์

นามสกุลท่ีใช้ .P12 เท่านั้น กด Open 

 
รูปที่ 21 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
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3.4  ใส่รหัสผ่าน (รหัสผ่านจะแนบมากับแผ่น CD เป็นกระดาษ) 

 
รูปที่ 22 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน 

 

3.5 นำรูปตรายาง (บริษัท) ปั๊มลงท่ีกระดาษขาว แล้วนำใส่เครื่องสแกน นำไฟล์ท่ีสแกนได้มา Crop รูปใน
โปรแกรม Paint ให้เหลือแค่ส่วนตรายาง จากนั้นเปล่ียนนามสกุลไฟล์เป็น .JPG (รองรับเฉพาะไฟล์ 
.JPG เท่านั้น) กดท่ี Choose File เพื่อลงข้อมูลตรายาง กด บันทึก 

 
รูปที่ 23 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตรายาง (นิติบุคคล) 

 
 
 
 
 
 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (สำหรับ ผู้ประกอบการ)                                                                                             | 24 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

3.6 ลายเซ็น (ผู้มีอำนาจลงนาม) เซ็นลงท่ีกระดาษขาว แล้วนำใส่เครื่องสแกน นำไฟล์ท่ีสแกนได้มา Crop 
รูปในโปรแกรม Paint ให้เหลือแค่ส่วนลายเซ็น จากนั้นเปล่ียนนามสกุลไฟล์เป็น .JPG 

      (รองรับเฉพาะไฟล์ .JPG เท่านั้น) กดท่ี Choose File เพื่อลงข้อมูล กด บันทึก 

 
รูปที่ 24 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็น (ผู้มีอำนาจลงนาม) 

 

3.7  ใบสมัครบันทึกข้อตกลง (MOU) หรือเอกสารประกอบคำขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม

อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำกรอกข้อทูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวมาสแกน จะได้ไฟล์ .PDF 

(รองรับเฉพาะไฟล์ .PDF เท่านั้น) จากนั้นกด Choose File เพื่อลงข้อมูลจากนั้นกดบันทึก 

 
รูปที่ 25 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบสมัครบันทึกข้อตกลง (MOU) 
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4. เมื่อใส่ข้อมูลสำเร็จระบบจะแสดง เครื่องหมาย √ หน้า Record CA  

 
รูปที่ 26 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

4.1 ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกดท่ี  

 
รูปที่ 27 ตัวอย่างแบบฟอร์มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
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ข้ันตอนการยื่นแบบคำขออนุญาตขนย้าย (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการยื่นแบบคำขออนุญาตขนย้าย (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
     ผู้ประกอบการต้องทำการอัปโหลดไฟล์ ใบขนส่งสินค้าขาเข้าก่อนทำการ ยื่นแบบคำขออนุญาตขนย้าย 

1. เมนูหลักแจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

2. กดท่ีใบขนส่งสินค้าขาเข้า   

 
รูปที่ 28 หน้าจอระบบ ตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเข้า 

 

3. กดท่ีปุ่ม         ท่ีอยู่ทางด้านขวาบน ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม ใบขนส่งสินค้าขาเข้า ผู้ประกอบการ
สามารถอัปโหลดไฟล์ เอกสารหลักฐานกรณีเป็นผู้นำเข้า (ตามลำดับ) (รูปแบบไฟล์.PDF) ดังนี้ 
• สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพาสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ กศก.

99/1) ซึ่งออกให้โดยกรมศุลกากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า 
• สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ Bill of Lading (B/L) หรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางบก (Truck Bill 

of Lading) หรือเอกสารหลักฐานอื่นท่ีแสดงการขนส่งสินค้า 
• สำเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้

องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งออกให้โดยกรมการค้าต่างประเทศ 
• สำเนาใบอนุญาตนำหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ สำเนาคำขออนุญาตขนย้ายสถานท่ี

นำเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหาร แล้วแต่กรณี ซึ่งออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
• สำเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานกรณีเป็นผู้นำเข้า จะต้องเรียงต่อกัน (ตามลำดับ) และ ต้องอยู่รวมกัน ในไฟล์ 
PDF 1 ไฟล์ เท่านั้น 
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รูปที่ 29 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเขา้ กรอกข้อมูล 

 
3.1 หลักฐานแสดงแหล่งท่ีมาการซื้อขายของสินค้าท่ีจะทำการขนย้าย เช่น น้ำมันปล์มดิบ เป็นต้น ใน

กรณีท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป เช่น ใบส่ังซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบขนส่งสินค้าขาเข้า หรือหลักฐาน 
อื่น ๆ ซึ่งแสดงแหล่งท่ีมาการซื้อขายได้มาซึ่งของสินค้าท่ีจะทำการขนย้าย 

 
4. ทำการอัปเดตไฟล์ ใบขนส่งสินค้าขาเข้า ปริมาณนำเข้า (กิโลกรัม) และใบขนส่งสินค้าขาเข้า (รูปแบบ

ไฟล์.PDF) กดบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 30 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเขา้ บันทึกข้อมูล 
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5. ผู้ประกอบการสามารถกดดูท่ี  เพื่อเรียกดูใบขนส่งสินค้าขาเข้า 

 
รูปที่ 31 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบขนส่งสินค้าขาเขา้ 
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6. ผู้ขออนุญาตขนย้ายสินค้าท่ีจะทำการขนย้าย เมนูหลักแจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยสินค้าท่ีจะทำ
การขนย้าย 

 
รูปที่ 32 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูใบขนส่งสินค้าขาเขา้ หน้าหลัก 

 

7. เลือกเมนู แบบคำขอ ระบบจะทำการดึงข้อมูลผู้ขออนุญาตขนย้ายฯ ให้อัตโนมัติ ทำการตรวจเช็คความ

ถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล 

 
รูปที่ 33 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ 
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8. ทำการยื่นคำขออนุญาตขนย้าย โดยกดท่ีปุ่ม  ท่ีอยู่ทางด้านขวาบน ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม แบบ

คำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้ายข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าจาก

ต่างประเทศ ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังนี ้

 
รูปที่ 34 ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอรับหนังสืออนุญาตขนย้าย 9 สินค้า 
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9. ผู้ประกอบการจะต้องกรอก เลขทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์/เลขประจำตัวประชาชน 

และกด  

 
รูปที่ 35 หน้าจอระบบตำแหน่งกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์/เลขประจำตัวประชาชน 

 

9.1 เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จ ช่องจะเปล่ียนเป็นสีเขียว ถ้าไม่ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์/เลข
ประจำตัวประชาชน ระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ 

 
รูปที่ 36 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นใบคำขอกรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์/เลขประจำตัว 

ประชาชนสำเร็จ 
 

10. รายละเอียดการกรอกรายละเอียด 
10.1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (ประเภท, จำนวน/ตัน, ราคา/ตัน) 

10.2 กดปุ่ม  ระบบจะแสดง รายการสินค้า และปริมาณท่ีจะดำเนินการขนย้าย ดังภาพ 

 
รูปที่ 37 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นใบคำขอ เพิ่มข้อมูลสำเร็จ 
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** หากต้องการ แก้ไข ข้อมูลกดท่ี ข้อมูลช่ือทางการค้า (ตรา) ทำการแก้ไขและกดปุ่ม    อีกครั้ง ** 

** หากต้องการ ลบ กดท่ี ปุ่ม  **  

 
รูปที่ 38 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ การ “แก้ไข” และการ “ลบ” ข้อมูลรายละเอียด 

11. การขนย้าย 
11.1 ทำการเลือก สถานท่ีต้นทาง 

 กรณี ท่ีผู้ขออนุญาตและสถานท่ีต้นทาง เป็นท่ีเดียวกัน เลือก  

 กรณี ท่ีผู้ขออนุญาตและสถานท่ีต้นทาง เป็นคนละท่ี กดปุ่ม ค้นหา เพื่อหาผู้ประกอบการ 

 
รูปที่ 39 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ เมือ่ทำการเพิ่มสถานที่ต้นสำเร็จ 

 
11.2  ทำการเลือก สถานท่ีปลายทาง 

 
รูปที่ 40 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นใบคำขอ เมื่อทำการเพิ่มสถานที่ปลายทางมากกว่า 1 สถานที ่
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11.3 กรอกข้อมูล ส่วนท่ีเหลือให้ครบถ้วน ได้แก่ ยานพาหนะ, ลักษณะยานพาหนะ, หมายเลข 

ทะเบียน , ระยะเวลาท่ีขอขนย้ายและเส้นทางการเดินทาง (ระบุช่ือทางหลวง/ถนน) (รูปแบบ 

ไฟล์.JPG)   

ถ้าผู้ประกอบการสามารถกรอกเลขทะเบียนรถทีหลังได้ แต่เมื่อใบขนย้ายถูกอนุมัติแล้วจะยังไม่

สามารถพิมพ์ใบขนย้ายได้ ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถึงจะสามารถปริ้นใบขออนุญาตได้ 

 
รูปที่ 41 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ  

 

11.4 ใบขนส่งสินค้าขาเข้า ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้งาน ว่าจะหักปริมาณใบขนส่งสินค้าขาเข้าจากใบ 
ไหน และกรอกข้อมูลเลขท่ีใบตราส่งสินค้าหรือเอกสารท่ีแสดงการขนส่งสินค้า 
ถ้าใบท่ีถูกหักครบตามจำนวนแล้วใบนั้นจะไม่ข้ึนแสดง หรือ ถ้าหักเกินจำนวนจะไม่สามารถ 
บันทึกข้อมูลได้ 

 
รูปที่ 42 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ หวัขอ้ใบขนย้ายสินค้าขาเขา้ 
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12. ในแบบฟอร์มฯ กรอก เอกสารหลักฐาน (ไฟล์แนบ) ต้องแนบไฟล์ 
•   ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
•   รูปภาพรถท่ีติดทะเบียนรถยนต์ 

 
รูปที่ 43 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ หวัขอ้เอกสารหลักฐาน (ไฟลแ์นบ) 

 
13. หากการขนย้ายเกิดเหตุขัดข้องให้นำเลขท่ีใบอนุญาตเดิม หรือผู้รับปลายทางไม่สามารถรับสินค้าได้ ผู้ขอ

อนุญาตต้องแจ้งเลขท่ีหนังสืออนุญาตเดิม เมื่อมีการขอขนย้ายใหม่ 

 
รูปที่ 44 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบคำขอขนย้าย 

 

14. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดเครื่องหมาย √ หน้า ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยัน
ข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี รับเรื่อง 

ถ้าไม่กดเครื่องหมาย √ หน้าลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบคำขอนี้จะยังไม่ไปแสดงท่ีเจ้าหน้าท่ี และ 
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

  
รูปที่ 45 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ แบบคำขอขนย้าย 

 

15. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จ ข้อมูลท่ีกรอกจะแสดงหน้า Record ของระบบ 

  
รูปที่ 46 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ สำเรจ็ 
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15.1 เมื่อผู้ประกอบการทำการ กดสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงโชว์ในหน้าหลัก  

 แสดงว่า ข้อมูลมีความปลอดภัย (มีการแสดงตัว CA) 

 แสดงว่า ข้อมูลหลุดจาก CA ต้องทำการกดลง CA ใหม่โดยการ กดเครื่องหมาย √ หน้า    
                      ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใบแบบฟอร์มกรอก 

 

  
รูปที่ 47 ตัวอย่างแบบคำขอขนย้าย 
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16. เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและยังมีข้อมูลผิดพลาด เจ้าหน้าท่ีจะส่งข้อมูลกลับเพื่อให้ผู้ประกอบการ
แก้ไข กดแก้ไขข้อมูลและยืนยัน CA เพื่อส่งชุดข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าท่ีอีกครั้ง  

 
รูปที่ 48 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ ส่งข้อมูลกลับเพื่อแก้ไข 

 

17. กดปุ่ม  เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงรายการขออนุญาต ในหน้าจัดการข้อมูลแบบ
คำขอ โดยข้อมูลจะมี สถานะรอการอนุญาต 
** หากต้องการ แก้ไข ข้อมูลกดท่ีข้อมูล ผู้ขออนุญาต ** 
** หากต้องการ ลบ กดเลือก   และกดปุ่ม  **  

 
รูปที่ 49 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยื่นแบบคำขอ การ “แก้ไข” และ การ “ลบ” 

 

18. กรณี ท่ีต้องการพิมพ์แบบคำขอ หรือ คัดสำเนา สามารถกดท่ีปุ่ม      

 
รูปที่ 50 หน้าจอระบบตำแหน่งยื่นแบบคำขอ ดำเนินการพิมพ์แบบคำขอหรือคัดสำเนา 
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18.1 เมื่อกดท่ีพิมพ์คำขอ รูปแบบเอกสาร ดังภาพ 

  ถ้าในกรณีเป็นผู้นำเข้าต้องพิมพ์หลักฐานเอกสารติดไปกับรถด้วยทุกครั้ง โดยกดท่ี  

 
รูปที่ 51 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตขนย้าย ในรูปแบบ .PDF ใช้ติดไปกับยานพาหนะ 

 

19. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ เพื่อติดตามสถานะ การขออนุญาตเพื่อดำเนินการขนย้ายโดย 
 สถานะ   รอการอนุญาต     คือ สถานะท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

 สถานะ   อนุมัติ      คือ สถานะท่ีเจ้าหน้าท่ีอนุมัติการขนย้ายแล้ว 

 สถานะ   แจ้งปิดงาน         คือ สถานะท่ีนำเอกสารส่งให้เจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายในปลายทาง 

  สถานะ   แจ้งเหตุขัดข้อง     คือ สถานะท่ีมีเหตุขัดข้อง 

 สถานะ   แจ้งยกเลิก       คือ สถานะท่ียกเลิกรายการ 
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ข้ันตอนการสแกน QR Code (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการตรวจสอบใบขนสงสินค้า (สำหรับ ผูป้ระกอบการ) 

1. เมื่อพิมพ์ใบอนุญาตการขนย้ายออกมาจากระบบ สามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดู 

 
รูปที่ 52 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้าย 9 สินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 ตรวจสอบ 
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รูปที่ 53 ตัวอย่าง QR Code ตรวจสอบ 

 

1.1 เมื่อสแกน QR Code ตรวจสอบ หน้าจอโทรศัพท์แสดงใบขนย้าย เลขท่ี นบ0009/2564 ดังภาพ 

 
รูปที่ 54 ตัวอย่างตรวจสอบเลขที่ใบขนย้าย 

 

 

 

ตรวจสอบ 
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1.2 กดเลือกท่ี  หน้าจอโทรศัพท์ แสดงใบขนย้าย ดังภาพ 

 
รูปที่ 55 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้าย 9 สินค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
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1.3 กดเลือกท่ี  หน้าจอโทรศัพท์ ในการกรอกรายละเอียดการแจ้ง

เหตุขัดข้อง ดังภาพ 

 
รูปที่ 56 ตัวอย่างหน้าจอระบบการแจ้งเหตุขัดข้อง 

1.4 กดเลือกท่ี  หน้าจอโทรศัพท์ในการกรอกรายละเอียดการยืนยัน

รับสินค้าปลายทาง ดังภาพ 

 
รูปที่ 57 ตัวอย่างหน้าจอระบบการยืนยันรับสินค้าปลายทาง 
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1.5 กดเลือกท่ี  หน้าจอโทรศัพท์แสดงเส้นทางการขนย้าย ดังภาพ 

 
รูปที่ 58 ตัวอยา่งตรวจสอบแผนที ่
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2. เมื่อสแกน QR Code เอกสารท่ีเลยวันและเวลาท่ีขนย้ายไปแล้ว หน้าจอโทรศัพท์แสดง ดังภาพ 

 
รูปที่ 59 ตัวอย่างเอกสารหมดอาย ุ
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ข้ันตอนการแจ้งเหตุขัดข้อง (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุขัดข้อง (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. ดำเนินการสแกน QR Code จากใบขนย้ายเพื่อดำเนินการแจ้งเหตุขัดข้อง 

 
รูปที่ 60 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตขนย้าย เพือ่สแกน QR Code 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (สำหรับ ผู้ประกอบการ)                                                                                             | 45 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

GROW UP TECH 
 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ทค  จ ำ กั ด  
 

2. เมื่อดำเนินการสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเลือกท่ี แจ้งเหตุขัดข้อง 

 
รูปที่ 61 ตัวอย่างหน้าระบบหลังจากสแกน QR Code 

 

3. ดำเนินการกรอกรายละเอียดตามภาพด้านล่างให้ครบถ้วน และดำเนินการอัปโหลดไฟล์ภาพ (JPG.) โดยผู้
ขับขี่จะเป็นคนดำเนินการ และจะต้องเปิด Location Service (GPS) ก่อนดำเนินการแจ้งเหตุขัดข้องทุก
ครั้ง 

 
รูปที่ 62 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดที่เมนูยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 
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4. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้าท่ีต้องการจะขนย้าย 
5. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ 

  
รูปที่ 63 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ แจ้งเหตุขัดข้อง 

 

6. เมื่อดำเนินการแจ้งเหตุขัดข้องผ่าน QR Code แล้ว ให้กดท่ียืนยันเหตุขัดข้องเพื่อยืนยันการแจ้งเหตุขัดข้อง 

 
รูปที่ 64 ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 
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7. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังภาพ  

 
รูปที่ 65 ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

 

8. เมื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ดำเนินการระบุ ขอขยายระยะเวลาขนย้ายใหม่ เพ่ือดำเนินการขนย้าย

ต่อ จากน้ันกดยืนยันเหตุขัดข้องเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 66 ตัวอย่างหน้าจอการยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 

 

9. เมื่อกดยืนยันเหตุขัดข้องแล้วระบบจะแสดงผลดังน้ี 

 
รูปที่ 67 ตัวอย่างหน้าจอการหลังจากยืนยันแจ้งเหตุขัดข้อง 
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ข้ันตอนการแจ้งยกเลิก (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิก (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้าท่ีต้องการจะขนย้าย 
2. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 68 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ แจ้งยกเลิก 

 

3. กดดำเนินการ เลือกแจ้งยกเลิก 

 
รูปที่ 69 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ ดำเนินการแจ้งยกเลิก 
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4. ระบบจะ pop-up หน้าจอแจ้งยกเลิกขึ้นมา กรอกสาเหตุท่ีจะขอยกเลิก และกด  

 
รูปที่ 70 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ กรอกข้อมูลแจ้งยกเลิก 

 

4.1 เมื่อเจ้าหน้าท่ีปลายทาง กดอนุมัติการแจ้งยกเลิก จะแสดงสถานะหน้า Record  ดังภาพ 

 
รูปที่ 71 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ สถานะแจ้งยกเลิก 

 

4.2 เมื่อเจ้าหน้าท่ีปลายทาง กดไม่อนุมัติการยกเลิก จะแสดงสถานะหน้า Record ดังภาพ 

 
รูปที่ 72 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ สถานะไม่อนุมัติการแจ้งยกเลิก 

 

4.3 ผู้ประกอบการสามารถ กดดำเนินการ เลือกดูสาเหตุไม่อนุมัติ 

 
รูปที่ 73 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ ดำเนินการสาเหตุที่ไม่อนุมัติ 

 

4.3.1 เมื่อกดท่ี สาเหตุท่ีไม่อนุมัติ ระบบจะ pop-up สาเหตุท่ีไม่อนุมัติ ด้านล่าง 

 
รูปที่ 74 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ ตัวอย่างการระบุสาเหตุที่ไม่อนุมัติ 
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ข้ันตอนการแจ้งปิดงาน (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 

ขั้นตอนการแจ้งปิดงาน (สำหรับ ผู้ประกอบการ) 
1. เมื่อการขนย้ายเสร็จส้ินแล้ว ให้ดำเนินการสแกน QR Code จากใบขนย้ายเพื่อดำเนินการปิดงาน 

 
รูปที่ 75 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตขนย้าย เพือ่สแกน QR Code 
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2. เมื่อดำเนินการสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเลือกท่ี ยืนยันรับสินค้าปลายทาง 

 
รูปที่ 76 ตัวอย่างหน้าระบบหลังจากสแกน QR Code 

 

3. ดำเนินการกรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อัปโหลดไฟล์ภาพบัตรประจำตัวประชาชน 

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้าย จะต้องมองเห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน โดยผู้รับปลายทางจะเป็นคน

ดำเนินการ และจะต้องเปิด Location Service (GPS) ก่อนดำเนินการปิดงานทุกครั้ง 

 
รูปที่ 77 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดที่เมนูยืนยันรับสินค้าปลายทาง 
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3.1. ทำการเลือกได้รับสินค้าตามชนิด ขนาด เกรด และปริมาณท่ีระบุไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย

ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นกดบันทึก 

 
รูปที่ 78 ตัวอยา่งหน้าระบบเมื่อทำการกดที่ได้รับสินค้า 

3.2. ทำการเลือกผู้รับปลายทางไม่รับสินค้า เนื่องจาก สินค้าไม่เป็นไปตามที่ชนิด ขนาด เกรด และ

ปริมาณที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย ทำการกรอกข้อมูลเหตุผลการไม่รับสินค้า 

จากนั้นกดบันทึก 

 
รูปที่ 79 ตัวอย่างหน้าระบบเมื่อทำการกดที่ผู้รับปลายทางไม่รับสินค้า 

 

4. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้าท่ีต้องการจะขนย้าย 
5. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ 

  
รูปที่ 80 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตามและตรวจสอบ  
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6. เมื่อดำเนินการรับสินค้าแล้ว และดำเนินการเลือกได้รับสินค้าตามชนิด ขนาด เกรด และปริมาณท่ีระบุไว้

ในหนังสืออนุญาตการขนย้ายถูกต้องครบถ้วน ให้กดท่ีดำเนินการ จากนั้นกดนำส่งต้นฉบับ 

 
รูปที่ 81 หน้าจอระบบเมนูติดตามและตรวจสอบ รับสินค้าเรียบร้อย 

 

6.1. ดำเนินการกรอกข้อมูลดังนี้ ต้นฉบับหนังสืออนุญาต บัตรประจำประชาชน และยานพาหนะ โดย

ไฟล์ท่ีอัปโหลดต้องเป็น .JPG จากนั้นกดนำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาต จากนั้นระบบจะเปล่ียน

สถานะเป็นปิดงาน 

 
รูปที่ 82 หน้าจอระบบเมนูนำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาต  

 

7. เมื่อดำเนินการกดผู้รับปลายทางไม่รับสินค้า ให้กดท่ีดำเนินการ จากนั้นยืนยันไม่รับสินค้า 

 
รูปที่ 83 หน้าจอระบบเมนูยืนยันไม่รับสินค้า  

7.1. ดำเนินการกรอกข้อมูลดังนี้ ต้นฉบับหนังสืออนุญาต บัตรประจำประชาชน และยานพาหนะ โดย

ไฟล์ท่ีอัปโหลดต้องเป็น .JPG จากนั้นกดยืนยันปลายทางไม่รับสินค้า จากนั้นระบบจะเปล่ียนสถานะ

เป็นปิดงาน 

 
รูปที่ 84 หน้าจอระบบเมนูยืนยันปลายทางไม่รับสินค้า  
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