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ผู้ขออนุญาต

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด

ผู้ขับขี�ยานพาหนะ

ผู้รับปลายทาง

เจ้าหน้าที�/พาณิชย์จังหวัด
ปลายทาง
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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
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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
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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
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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



การขออนุญาตขนย้าย
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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)
 

ขนย้าย 9 สินค้า ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์
 

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)
 

ขนย้าย 9 สินค้า ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์
 

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



   

  

 

 

 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (สำหรับ เจ้าหน้าที)่ 
ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล 

ร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค เพื่อประยุกต์ใช้งานลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

           จดัทำโดย 
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 ท ค  จ ำ กั ด  
 

สารบัญ 

 

สารบัญ 

สารบัญรูปภาพ 

ขั้นตอนการ login เข้าสู่ระบบ (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการเปล่ียนรหัสผ่าน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี ผู้อนุมัติ) 

ขั้นตอนการรับเรื่อง (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการยืนยัน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการอนุมัติการขนย้าย (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการแจ้งปิดงาน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุขัดข้อง (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิก (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการสแกน QR Code (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

สารบัญรูปภาพ 

 

รูปท่ี 1 หน้าจอระบบสำหรับ login เข้าสู่ระบบ 

รูปท่ี 2 หน้าจอระบบเมื่อ login เข้าสู่ระบบสำเร็จ 

รูปท่ี 3 หน้าจอระบบลืมรหัสผ่าน 

รูปท่ี 4 หน้าจอระบบตำแหน่งลืมรหัสผ่าน กู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน  

รูปท่ี 5 หน้าจอระบบตำแหน่งลืมรหัสผ่าน กู้คืนบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ 

รูปท่ี 6 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูเปล่ียนรหัสผ่าน 

รูปท่ี 7 หน้าจอระบบจัดการเมนูเปล่ียนรหัสผ่าน 

รูปท่ี 8 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูเปล่ียนรหัสผ่าน เปล่ียนรหัสผ่านสำเร็จ 

รูปท่ี 9 รูปภาพตราหน่วยงานราชการ 

รูปท่ี 10 รูปภาพลายเซ็นผู้มีอำนาจ 

รูปท่ี 11 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานระบบ 

รูปท่ี 12 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 13 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 14 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน 

รูปท่ี 15 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตรายาง (หน่วยงานราชการ) 

รูปท่ี 16 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็น (เจ้าหน้าท่ี) 

รูปท่ี 17 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จ 

รูปท่ี 18 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ 

รูปท่ี 19 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หลักฐาน 

รูปท่ี 20 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ ดำเนินการรับเรื่อง/ตรวจสอบ 

รูปท่ี 21 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ กรอกข้อมูลรับเรื่อง/ตรวจสอบ 

รูปท่ี 22 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ บันทึก 

รูปท่ี 23 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หัวข้อส่งข้อความตอบกลับผู้ประกอบการ 

รูปท่ี 24 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หัวข้อเลขท่ีหนังสืออนุญาตเดิม 

รูปท่ี 25 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หัวข้อมีความประสงค์จะยื่นคำขอโดยระบุจังหวัด 

รูปท่ี 26 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน 
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รูปท่ี 27 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน ดำเนินการยืนยัน 

รูปท่ี 28 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน กรอกขอ้มูลยืนยัน 

รูปท่ี 29 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน บันทึก 

รูปท่ี 30 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน หัวข้อส่งข้อความตอบกลับผู้ประกอบการ 

รูปท่ี 31 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ 

รูปท่ี 32 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ ดำเนินการอนุมัติ 

รูปท่ี 33 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ กรอกข้อมูลอนุมัติ 

รูปท่ี 34 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ สถานะอนุมัติ 

รูปท่ี 35 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ เมนูปิดงาน 

รูปท่ี 36 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะเปล่ียนเป็นรับสินค้าเรียบร้อย 

รูปท่ี 37 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ เมนูแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 38 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ ตรวจสอบเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 39 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ กรอกข้อมูลแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 40 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะอนุมัติเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 41 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะยกเลิกเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 42 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตาม/ตรวจสอบ เมนูแจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 43 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ ตรวจสอบการแจ้งยกเลิก 

รูปท่ี 44 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ อนุมัติการขอยกเลิก 

รูปท่ี 45 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะอนุมัติการขอยกเลิกสำเร็จ 

รูปท่ี 46 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ ไม่อนุมัติการขอยกเลิก 

รูปท่ี 47 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะไม่อนุมัติการขอยกเลิก 

รูปท่ี 48 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้า ตรวจสอบ 

รูปท่ี 49 ตัวอย่าง QR Code ตรวจสอบ 

รูปท่ี 50 ตัวอย่างตรวจสอบเลขท่ีใบขนย้าย 

รูปท่ี 51 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้าย 9 สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปท่ี 52 ตัวอย่างหน้าการแจ้งเหตุขัดข้อง 

รูปท่ี 53 ตัวอย่างแผนท่ีแสดงเส้นทางการขนย้าย 

 

18 

19 
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21 

22 

22 

23 
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24 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

27 

27 

28 

29 

29 

30 

31 

32 
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ข้ันตอนการ login เข้าสู่ระบบ (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการ login เข้าสู่ระบบ (สำหรับ เจ้าหนา้ที่) 
1. เจ้าหน้าท่ีทำการเข้าสู่ระบบตาม URL:https://transport.dit.go.th/pilot 
2. กรอกข้อมูล ช่ือผู้ใช้งานระบบ (Username) และเลือกประเภทสมาชิกเป็น เจ้าหน้าท่ี (ระบบขนย้าย

สินค้าควบคุม) และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
3. กรอกข้อมูล รหัสผ่าน (Password) และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 1 หน้าจอระบบสำหรับ login เขา้สู่ระบบ 
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4. เมื่อเจ้าหน้าท่ีทำการ login เข้าสู่ระบบสำเร็จ ดังภาพ 

 
รูปที่ 2 หน้าจอระบบเมื่อ login เข้าสู่ระบบสำเร็จ 
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ข้ันตอนการลืมรหัสผ่าน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน (สำหรับ เจ้าหน้าที)่ 

1. เมื่อเจ้าหน้าท่ี ลืมรหัสผ่านการใช้งาน ให้ กดท่ี   

 
รูปที่ 3 หน้าจอระบบตำแหน่งลืมรหัสผา่น 
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2. กรอก อีเมล ท่ีเคยยื่นลงทะเบียนไว้กับระบบและกด  

 
รูปที่ 4 หน้าจอระบบตำแหน่งลืมรหัสผา่น กู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน 

 

3. ระบบทำการส่งอีเมล ไปยังอีเมล ของเจ้าหน้าท่ี ใหเ้จ้าหน้าท่ีเข้าอีเมล เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ 

 
รูปที่ 5 หน้าจอระบบตำแหน่งลืมรหัสผา่น กู้คืนบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ 
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ข้ันตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (สำหรับ เจ้าหน้าที)่ 
1. เมื่อเจ้าหน้าท่ี ต้องการเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน กดท่ีช่ือ อีเมล มุมขวาด้านบน   

 
รูปที่ 6 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูเปลี่ยนรหัสผา่น 

 

2. เลือกท่ี เปล่ียนรหัสผ่าน  

• ใส่รหัสผ่านเดิมท่ีเคยใช้ 

• ใส่รหัสผ่านใหม่ท่ีต้องการใช้ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ กด   

 
รูปที่ 7 หน้าจอระบบเมนูจัดการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

3. ระบบจะแสดง pop-up การเปล่ียนรหัสผ่าน กดตกลง เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้งานรหัสผ่านใหม่ได้ทันที 

 
รูปที่ 8 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูเปลี่ยนรหัสผา่น เปลีย่นรหัสผ่านสำเร็จ 
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ข้ันตอนการลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี ผู้อนุมัติ) 

ขั้นตอนการลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CA) (สำหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติ) 
ผู้รับเรื่อง/ตรวจสอบและผู้ยืนยัน ไม่ต้องทำการลง CA  

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการลง CA 

1. แผ่น CD พร้อม รหัสผ่าน (ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการกรอกข้อมูล) 

2. ไฟล์รูปภาพหน่วยงานราชการ (รูปแบบไฟล์ต้องเป็น .JPG เท่านั้น)  

 
รูปที่ 9 รูปภาพตราหน่วยงานราชการ 

 

3. ไฟล์รูปภาพลายเซ็นผู้มีอำนาจ (รูปแบบไฟล์ต้องเป็น .JPG เท่านั้น) 

 
รูปที่ 10 รูปภาพลายเซ็นผู้มีอำนาจ 

 

4. เมนูหลักแจ้งขนย้ายสินค้า เลือกเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
รูปที่ 11 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานระบบ 
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5. หัวข้อลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กดท่ี Choose File  

 
รูปที่ 12 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

5.1 เลือกข้อมูลลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จากแผ่น CD ช่ือไฟล์ต้องเป็นช่ือบุคคลหรือช่ือบริษัท และไฟล์

นามสกุลท่ีใช้ .P12 กด Open 

 
รูปที่ 13 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 

5.2 ใส่รหัสผ่าน (รหัสผ่านจะติดมากับแผ่น CD เป็นกระดาษ) 

 
รูปที่ 14 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน 
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6. นำรูปตรายาง (หน่วยงานราชการ) ปั๊มลงท่ีกระดาษขาว แล้วนำใส่เครื่องสแกน นำไฟล์ท่ีสแกนได้มา 
Crop รูปในโปรแกรม Paint ให้เหลือแค่ส่วนตรายาง จากนั้นเปล่ียนนามสกุลไฟล์เป็น.JPG 
(รองรับเฉพาะไฟล์ .JPG เท่านั้น) กดท่ี Choose File เพื่อลงข้อมูลตรายาง กด บันทึก 

 
รูปที่ 15 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตรายาง (หน่วยงานราชการ) 

 

7. นำรูปลายเซ็น (เจ้าหน้าท่ี) ปั๊มลงท่ีกระดาษขาว แล้วนำใส่เครื่องสแกน นำไฟล์ท่ีสแกนได้มา Crop รูป
ในโปรแกรม Paint ให้เหลือแค่ส่วนลายเซ็น จากนั้นเปล่ียนนามสกุลไฟล์เป็น.JPG 
(รองรับเฉพาะไฟล์ .JPG เท่านั้น) กดท่ี Choose File เพื่อลงข้อมูล กด บันทึก 

 
รูปที่ 16 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็น (เจ้าหน้าที่) 
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8. เมื่อใส่ข้อมูลสำเร็จระบบจะแสดง เครื่องหมาย √ หน้า CA และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงเป็น 
สีเขียว สามารถใช้งานได้ทันที 

 
รูปที่ 17 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำเร็จ 
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ข้ันตอนการรับเรื่อง (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการรับเร่ือง (สำหรับ เจ้าหนา้ที่) 
1. เมนูหลักแจ้งขนย้ายสินค้าด้านซ้ายมือ และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้าท่ีต้องการจะขนย้าย    
2. เลือกเมนู รับเรื่อง/ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 18 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ 

 

3. เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบหลักฐาน โดย กดท่ี  ระบบจะ pop-up หน้าเอกสารหลักฐาน

สามารถเลือกดูข้อมูลได้ กดท่ีแทบสี เพื่อทำการแสดงเอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่ 19 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หลักฐาน 
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4. เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบข้อมูล กดดำเนินการ เลือกรับเรื่อง/ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 20 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ ดำเนินการรับเรื่อง/ตรวจสอบ 

 
5. เจ้าหน้าท่ี กรอกเลขท่ีรับ และผู้รับเรื่อง/ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 21 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ กรอกข้อมูลรับเรื่อง/ตรวจสอบ 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

6. เมื่อข้อมูลถูกต้อง ให้กด  ด้านล่างของใบคำขอขนย้าย 

 
รูปที่ 22 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ บันทึก 

 

6.1 หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถส่งข้อความตอบกลับผู้ประกอบการ และต๊ิก ท่ีช่อง ส่งกลับ

ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขและทำการ ยกเลิกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  

 
รูปที่ 23 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หัวข้อส่งข้อความตอบกลับผู้ประกอบการ 

 

6.2 หากผู้ขออนุญาตขนย้ายเคยแจ้งเหตุขัดข้อง หรือไม่รับสินค้าให้นำเลขท่ีหนังสืออนุญาตเดิมมากรอก 
*กรณีใบอนุญาตเดิม เกิด เหตุการณ์ ผู้รับปลายทางไม่สามารถรับสินค้าได้ ผู้ขออนุญาต ต้องแจ้ง 
เลขท่ีหนังสืออนุญาตดังกล่าว 

 
รูปที่ 24 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หัวข้อเลขที่หนังสืออนุญาตเดิม 
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 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ท ค  จ ำ กั ด  
 

6.2 เมื่อเจ้าหน้าท่ีมีความประสงค์จะยื่นคำขอโดยระบุจังหวัด สามารถกดเลือกจังหวัดได้ 
*กรณีการยื่นคำขอ อยู่ในพื้นท่ีของผู้ขออนุญาตขนย้ายหรือสถานท่ีต้นทาง ไม่จำเป็นต้อง 

       ทำการเลือกจังหวัด 

 
รูปที่ 25 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูรับเรื่อง/ตรวจสอบ หัวข้อมีความประสงค์จะยื่นคำขอโดยระบุจังหวัด 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

ข้ันตอนการยืนยัน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการยืนยัน (สำหรับ เจ้าหน้าที)่ 
1. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้า 9 สินค้า  
2. เลือกเมนู ยืนยัน 

 
รูปที่ 26 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน 

 

3. เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบข้อมูล กดดำเนินการ เลือกยืนยัน 

 
รูปที่ 27 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน ดำเนินการยืนยัน 

 

 

 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน
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 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ท ค  จ ำ กั ด  
 

4. เจ้าหน้าท่ี ค้นหา ผู้ยืนยัน ข้อมูลสำเร็จให้ กด   

 
รูปที่ 28 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน กรอกข้อมูลยืนยัน 

 

5. เมื่อข้อมูลถูกต้อง ให้กด  ด้านล่างของใบคำขอขนย้าย 

 
รูปที่ 29 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 
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 บ ริ ษั ท  โ ก ร อัพ  เ ท ค  จ ำ กั ด  
 

5.1 หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถส่งข้อความตอบกลับผู้ประกอบการ และต๊ิก ท่ีช่อง ส่งกลับ
ผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขและทำการ ยกเลิกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  

 
รูปที่ 30 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูยืนยัน หัวข้อส่งข้อความตอบกลับผู้ประกอบการ 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

ข้ันตอนการอนุมัติการขนย้าย (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการอนุมัติการขนย้าย (สำหรับ เจ้าหนา้ที่) 
1. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้า 9 สินค้า 
2. เลือกเมนู อนุมัติการขนย้าย 

 
รูปที่ 31 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ 

 

3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล สถานะรอการอนุมัติ เพื่อกดดำเนินการ เลือกอนุมัติการขนย้าย 

 
รูปที่ 32 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ ดำเนินการอนุมัติ 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

4. กดท่ีอนุมัติการขนย้าย กรอกข้อมูลท่ี ข้อ8.การอนุญาตให้ครบถ้วน แล้วกด  

 
รูปที่ 33 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ กรอกข้อมูลอนุมัติ 

 
5. เมื่อกดอนุมัติการขนย้ายแล้ว สถานะของเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการจะเปล่ียนเป็น อนุมัติ 

 
รูปที่ 34 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูอนุมัติ สถานะอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

  ข้ันตอนการแจ้งปิดงาน (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการแจ้งปิดงาน (สำหรับ เจ้าหน้าที)่ 
1. เมื่อผู้ประกอบการแจ้งปิดงาน  
2. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้า 9 สินค้า  
3. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ 

 

 
รูปที่ 35 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ เมนูปิดงาน 

 

4. เมื่อผู้ประกอบการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้งสถานะจะขึ้นเป็น รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 

  
รูปที่ 36 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะเปลี่ยนเป็นรับสินค้าเรียบร้อย 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

ข้ันตอนการแจ้งเหตุขัดข้อง (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุขัดข้อง (สำหรับ เจ้าหน้าที่) 
1. เมื่อผู้ประกอบการแจ้งเหตุขัดข้อง  
2. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้าท่ีต้องการจะขนย้าย    
3. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 37 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ เมนูแจ้งเหตุขัดข้อง 

 

4. เจ้าหน้าท่ี กดดำเนินการ เลือกตรวจสอบเหตุขัดข้อง 

 
รูปที่ 38 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ ตรวจสอบเหตุขัดข้อง 

 

 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

5. ระบบจะ pop-up หน้าจอ คำขอแจ้งเหตุขัดข้อง เพื่อดูข้อมูล ระบุระยะเวลาขนย้ายใหม่ และสามารถ
อนุมัติ หรือไม่อนุมัติเหตุขัดข้องได้  

 
รูปที่ 39 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ กรอกข้อมูลแจ้งเหตุขัดข้อง 

 
6. ระบบจะแสดงสถานะหน้า Record ดังภาพ 

 
รูปที่ 40 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะอนุมัติเหตุขัดข้อง 

 
รูปที่ 41 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะยกเลิกเหตุขัดข้อง 
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SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

ข้ันตอนการแจ้งยกเลิก (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิก (สำหรับ เจ้าหน้าที)่ 
1. เมื่อผู้ประกอบการแจ้งยกเลิก  
2. เมนูหลัก แจ้งขนย้ายสินค้า และเลือกเลือกเมนูย่อยเลือกแจ้งขนย้ายสินค้าท่ีต้องการจะขนย้าย    
3. เลือกเมนู ติดตาม/ตรวจสอบ  

 
รูปที่ 42 หน้าจอระบบตำแหน่งเมนูติดตาม/ตรวจสอบ เมนูแจ้งยกเลิก 

 

4. เจ้าหน้าท่ี กดดำเนินการ เลือกตรวจสอบการขอยกเลิก  

 
รูปที่ 43 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ ตรวจสอบการแจ้งยกเลิก 
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5. ระบบจะ pop-up หน้าจอ สาเหตุท่ีผู้ประกอบการแจ้งยกเลิก 

 
รูปที่ 44 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ อนุมัติการขอยกเลิก 

 

5.1 เมื่อเจ้าหน้าท่ีปลายทาง กด  แสดงสถานะหน้า Record  

 
รูปที่ 45 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะอนุมัติการขอยกเลิกสำเร็จ 

 

6. เมื่อเจ้าหน้าท่ีทำการ เลือก ไม่อนุมัติการแจ้งยกเลิก เจ้าหน้าท่ีสามารถใส่สาเหตุท่ีไม่อนุมัติ  

 
รูปที่ 46 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ ไม่อนุมัติการขอยกเลิก 

 

6.1 เมื่อเจ้าหน้าท่ีปลายทาง กด  แสดงสถานะหน้า Record 

 
รูปที่ 47 หน้าจอระบบเมนูติดตาม/ตรวจสอบ สถานะไม่อนุมัติการขอยกเลิก 

 



   

   

 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพื่อประยกุต์ใช้งาน

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) (สำหรับ เจ้าหน้าที่)                                                                                            | 28 

SOFTWARE CUSTOMIZE IS OUR BUSINESS 

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

ข้ันตอนการสแกน QR Code (สำหรับ เจ้าหน้าท่ี) 

ขั้นตอนการสแกน QR Code (สำหรบั เจ้าหน้าที่) 
1. เมื่อพิมพ์ใบอนุญาตการขนย้ายออกมาจากระบบ สามารถสแกน QR Code เพื่อเรียกดู 

 
รูปที่ 48 ตัวอยา่งหนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้า ตรวจสอบ 
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รูปที่ 49 ตัวอย่าง QR Code ตรวจสอบ 

 

1.1 เมื่อสแกน QR Code ตรวจสอบหน้าจอโทรศัพท์แสดงใบขนย้าย เลขท่ี นบ0001/2564 ดังภาพ 

 
รูปที่ 50 ตัวอย่างตรวจสอบเลขที่ใบขนย้าย 

 

 

 

ตรวจสอบ
O9ki 
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1.2 กดเลือก  หน้าจอโทรศัพท์ แสดงใบขนย้าย ดังภาพ 

 
รูปที่ 51 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำมันปาลม์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
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1.3  กดเลือก  หน้าจอโทรศัพท์ แสดงรายละเอียดดังภาพ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 52 ตัวอย่างหน้าการแจ้งเหตุขัดข้อง 
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1.4 กดเลือก  จะแสดงเส้นทางการขนย้าย 

 
รูปที่ 53 ตัวอย่างแผนที่แสดงเส้นทางการขนย้าย 
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