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แนะน ำกำรใชร้ะบบกำรจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลกูไม้ 

 

ระบบลงการจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้ คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างแหล่งที่มาของไม้ 
และจัดเก็บจ านวนสต๊อกไม้ อีกทั้งในระบบลงทะเบียนต้นไม้ยังมีบริการการขอใช้ประโยชน์ไม้ ได้แก่ การขาย 
การตัด และการเคลื่อนที่ไม้ เพ่ือใช้ในการรับรองไม้และส่งออกไม้ได้ ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
อุตสาหกรรมไม้ไทยและ อาเซียนที่ต้องมีระบบการลงทะเบียนแหล่งปลูกไม้ให้ชัดเจนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
ความน่าเชื่อถือได้ว่าปลูกไม้ลงทะเบียนอยู่ในระบบนี้ผ่านการตรวจสอบรับรองสามารถน าไปอ้างอิงความ
ถูกต้องตามกฎหมายได ้

เขำ้สูร่ะบบงำน 

 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Browser ดังนั้นผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการเข้าโปรแกรม 
Browser ดังนี้ 

 

   
Internet Explorer Chrome Mozilla Firefox 

 
ส ำหรับผู้ใช้งำนที่เลือก Internet Explorer ควรเป็น Version 8.00 ขึ้นไป  เมื่อเปิด Browser แล้ว 

พิมพ์ URL Address เพ่ือเข้ำหน้ำหลักของระบบ RFD Single Window 
  
 

 

 
 
 ผู้ใช้งานระบบระบุ User Name และ Password หลังจากนั้น คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้”  ระบบจะ
แสดงระบบงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน  

http://nsw.forest.go.th 
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หนำ้จัดกำรระบบและควำมสว่นตัว  

 ในส่วนหน้ำหลักของระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

 

จำกรูปอธิบำยได้ ดังนี้ 
หมำยเลข 1 ชื่อผู้ใช้งำน  
หมำยเลข 2 ระบบงำนที่เจ้ำของระบบงำนอนุญำตให้ใช้งำน 
หมำยเลข 3 เมือ่คลิกท่ีชื่อผู้ใช้งำน จะแสดงเมนูย่อย ประกอบด้วย 

 ออกจำกระบบ หมำยถึง กำรออกจำกระบบงำน เมื่อคลิกจะกลับไปที่หน้ำ 
http://nsw.forest.go.th 
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จำกรูปอธิบำยได้ ดังนี้ 
หมำยเลข 1 ข้อมูลบุคคล ผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่ำน และ

เพ่ิมเอกสำรหลักฐำนส่วนบุคคลได้ในตำรำงข้อมูลบุคลคล 
หมำยเลข 2 ข้อมูลบริษัท ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูล และเพ่ิมเอกสำรหลักฐำนบริษัทได้ใน

ตำรำงข้อมูลบริษัท 
 

 

 
 
 
 
 
 

 หมายเหต:ุ เอกสารหลักฐานควรเตรียม ดังน้ี 

ในกรณสีมคัรเปน็บคุคลธรรมดำ 

- ส าเนาบัตรประชาชน  

ในกรณสีมคัรเปน็นติบิคุคล 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

- หนังสือมอบอ านาจจากบริษัท 
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จากรูปอธิบายได้ดังนี้ 

หมำยเลข 1 เมนูขอใช้งานระบบ คลิกเลือกระบบที่ต้องการใช้บริการของกรมป่าไม้ 

หมำยเลข 2 ปุ่มส าหรับคลิก เพื่อขอใช้ระบบงาน เมื่อคลิกตกลงค าขอใช้บริการระบบจะถูกส่งไปยัง
ผู้ดูแลระบบนั้น ๆ เพ่ือท าการตรวจสอบและอนุมัติการขอใช้งานระบบ 

หมำยเลข 3  หมายเหตุ ส าหรับเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดกับผู้ใช้งาน 
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เมนกูำรใชง้ำน 

 

เมนูทางลัด 

จากรูปอธิบายได้ดังนี้ 

1) ระบบ   หมายถึง เมนูส าหรับกลับไปยังหน้าจัดการระบบและความส่วนตัว  
ประกอบด้วย เมนูระบบ  

2) หน้าหลัก    หมายถึง เมนูส าหรับกลับไปยังหน้าหลักระบบงาน 
3) กลับ   หมายถึง เมนูส าหรับกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ 
4) ชื่อผู้ใช้งาน   หมายถึง ชื่อผู้ใช้งาน 
5) ภาษา   หมายถึง เมนูส าหรับเปลี่ยนภาษา 
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เมนูการใช้งาน 
1) เพ่ิมต้นไม้   หมำยถึง เมนูที่ใช้ในกำรเพ่ิมข้อมูลต้นไม้ 

กำรเพ่ิมต้นไม้เพ่ิมได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1) ปลูกรำยต้น 
1.2) ปลูกรำยต้นน ำเข้ำแปลง 
1.3) ปลูกรำยแปลง 

2) เพ่ิมพ้ืนที่   หมำยถึง เมนูที่ใช้ในกำรเพ่ิมพ้ืนที่แปลง 
มีเมนูย่อย ดังนี้ 

3) ข้อมูลชนิดไม้  หมำยถึง หน้ำแสดงข้อมูลชนิดไม้ และรำยละเอียดชนิดไม้ 
4) คู่มือ   หมำยถึง หน้ำแสดงคู่มือกำรใช้งำน 
5) จัดกำรกลุ่ม   หมำยถึง กำรจัดกำรกลุ่มของผู้ประกอบกำร 
6) ขำย   หมำยถึง เมนูกำรขอใช้ประโยชน์-กำรขำยไม้ 
7) ตัด   หมำยถึง เมนูกำรขอใช้ประโยชน์-กำรตัดไม้ 
8) เคลื่อนย้ำย   หมำยถึง เมนูกำรขอใช้ประโยชน์-กำรเคลื่อนย้ำยไม้ 
9) สถิติ   หมำยถึง ส ำหรับแสดงจ ำนวนสต๊อกไม้ และรำยละเอียดสต๊อกไม้ 
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กำรก ำหนดคำ่ในระบบลงทะเบยีนตน้ไม ้(ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที)่ 

 กรณีศึกษาที่ 8 การก าหนดค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติ เรื่องการเกี่ยวกับชนิดต้นไม้ 

  ในการก าหนดค่าเกี่ยวกับชนิดไม้ ในเมนู “ก าหนดค่าชนิดไม้”  เมื่อคลิกท่ีหน้าจอจะ
ปรากฏหน้าจอรายการชนิดไม้ ดังนี้ 

 

 ในการก าหนดค่าของชนิดไม้ เจ้าหน้าที่สามารถคลิปที่ชื่อชนิดไม้ “กระโดน” จะปรากฏหน้าจอในการ
ก าหนดค่าชนิดไม้ และสามารถก าหนดค่าชนิดไม้ที่ต้องการตรวจสอบ และไม่ต้องการตรวจสอบ ดังนี้ 

 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 

 

       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ำกัด                                                                                                                        9 

 กรณีศึกษาที่ 9 การก าหนดค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติ เรื่องการเกี่ยวกับพื้นที่ปลูก 

  ในการก าหนดค่าเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลูก ในเมนู “จัดการพ้ืนที่”  เมื่อคลิกท่ีหน้าจอจะ
ปรากฏหน้าจอรายการพื้นที ่เจ้าหน้าที่สามารถ เพ่ิม แก้ไข ดังนี้ 

 

 

 เพ่ิมพ้ืนที่ คลิกปุ่ม “ ” จะปรากฏหน้าจอการเพ่ิมพ้ืนที่ดังนี้  

 

หมำยเลข 1 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถค้นหำสถำนที่เพ่ือก ำหนดพ้ืนที่ได้  
หมำยเลข 2 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถระบุละติจูด ลองจิจูด โดยต้องก ำหนดไม่น้อยกว่ำ 3 จุด  
หมำยเลข 3 เลือกประเภทพ้ืนที่ ตั้งชื่อพ้ืนที่ และ สถำนะของแสดงบนระบบ  
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 แก้ไขพ้ืนที่ คลิกไอคอน “ ” ที่รายการพ้ืนที่ที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจอพ้ืนที่ ดังนี้  

 

 จากรูปเมื่อแก้ไขข้อมูลพื้นที่เสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 
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 กรณีศึกษาที่ 10 การตรวจสอบ แก้ไข รับรองความถูกต้องข้อมูลต้นไม้ 

การตรวจสอบ แก้ไข รับรองความถูกต้องของการลงข้อมูลของประชาชน (แก้ไขทั้งแผนที่ และข้อมูล) 
 

 ในการตรวจสอบข้อมูลต้นไม้ ในเมนู “จัดการพ้ืนที่”  เมื่อคลิกที่หน้าจอจะ
ปรากฏหน้าจอรายการพื้นที่ ดังนี้ 
 

 
 
  หมำยเลข 1 ส่วนของกำรค้นหำ สถำนะของต้นไม้ที่ผู้ประกอบกำรลงทะเบียนในระบบ 
  หมำยเลข 2 ส่วนของกำรตรวจสอบชนิดไม้ โดยคลิกที่ชื้อชนิดไม้ “ยำงพำรำ” 
 
เมื่อกดที่ชื่อชนิดไม้ “ยางพารา” จะปรากฏหน้าจอดังนี้  

 
  หมำยเลข 1 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถบันทึกผลกำรตรวจสอบต้นไม้ของผู้ประกอบกำร  
  หมำยเลข 2 ส่วนของกำรเก็บประวัติกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่  
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 กรณีศึกษาที่ 11 การจัดการผู้ลงทะเบียน  

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถจัดกำรข้อมูลผู้ประกอบกำรที่ลงทะเบียนใช้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปลูกไม้ โดยคลิก

เมนู “ ” จะปรำกฏหน้ำจอ ดังนี้  

 

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถดูข้อมูลของผู้ประกอบกำร โดยคลิกไอคอน “ ” เพ่ือก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนระบบ แก้ไข
ข้อมูล ดังนี้  

 

 

 

 กรณีศึกษาที่ 12 การจัดการเจ้าหน้าที่  

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถจัดกำรข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ โดยเมนูกำรจัดกำรเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด
สิทธิ์ให้  

 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 กรณีศึกษาที่ 12 การตรวจสอบออกใบรับแจ้งการตัด  

การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่มาจากการลงทะเบียนต้นไม้ (ทั้งกรณีไม่ต้องตรวจสอบ 
และต้องตรวจสอบ) 

 กรณีเป็นชนิดไม้ที่ต้องการตรวจสอบ  

 
 

เมื่อผู้ประกอบการยื่นค าร้องการขอใช้ประโยชน์ระบบจะแสดงจ านวนรายการค าร้องที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบ เมื่อคลิกท่ี เมนู “ตัด” จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตัดไม้ ดังนี้  

 

 
 

รายการค าขอที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะแสดงสถานะ สีส้ม “ ” จากนั้นเจ้าหน้าที่ กดที่ 

เลขที่ค าขอ “ ” จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอ ดังนี้ 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 ในหน้ำรำยกำรค ำขอ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค ำขอ  

 
 

 ส่วนข้อมูลไม้ 

 
 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบค าขอ  
1. ขั้นตอนกำรสร้ำงเอกสำร  

 
 

 2. ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร 

 
 
3. ขึ้นตอนกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อผู้ประกอบการส่งรายการค าขอให้เจ้าหน้าที่ ขึ้น
ตอนการสร้างเอกสารจึงเป็นสีเขียว  

กำรตรวจสอบเอกสำร  
1.เลือกผลกำรตรวจสอบเอกสำร 
2.ระบุข้อมูลวันที่ตรวจสอบ  
3.ระบุหมำยเหตุ  

4.กดปุ่ม “ ” 

มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ  

1.เลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ จำกนั้นกดปุ่ม “ ”   
2.ระบุวันที่มอบหมำย  
3.แนบไฟล์เอกสำร  

4.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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4. ผลกำรออกตรวจ 

 
 
5. รับทรำบผลกำรออกตรวจ 

 
 
6.อนุมัติค ำขอใช้ประโยชน์  

 
 
 

ผลการออกตรวจ  
1.เลือกผลกำรออกตรวจ  
2.ระบุผู้ออกตรวจ  
3.ระบุวันที่ออกตรวจ 
4.ระบุหมำยเหตุ 
5.แนบไฟล์เอกสำร 

6.กดปุ่ม “ ” 

รับทรำบผลกำรออกตรวจ  
1.เลือกรับทรำบผลกำรออกตรวจ 
2.ระบุวันที่รับทรำบผลกำรออกตรวจ  

3.กดปุ่ม “ ” 

อนุมัติค ำขอใช้ประโยชน์ 
1.เลือกผลกำรออกตรวจ  
2.ระบุผู้อนุมัติ  
3.ระบุวันที่อนุมัติ 
4.ระบุหมำยเหตุ 
5.แนบไฟล์เอกสำร 

6.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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7. ออกเลขท่ีสำรบรรณ  

 
 

 กรณีเป็นชนิดไม้ที่ไม่ต้องการตรวจสอบ 

 
 ขั้นตอนการตรวจสอบค าขอ  

เจ้าหน้าที่จะเหลือขั้นตอนการตรวจสอบสอบค าขอ ในขั้นตอน “การออกเลขท่ีสารบรรณ” ดังนี้ 
ออกเลขท่ีสารบรรณ  

 

ออกเลขท่ีสำรบรรณ 
1.ระบุเลขที่สำรบรรณ 
2.ระบุวันที่ออกเลขที่สำรบรรณ  

3.กดปุ่ม “ ” 

ออกเลขท่ีสำรบรรณ 
1.ระบุเลขที่สำรบรรณ 
2.ระบุวันที่ออกเลขที่สำรบรรณ  

3.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 กรณีศึกษาที่ 13 การตรวจสอบออกใบรับแจ้งการเคลื่อนย้าย  

การออกหนังสือรับรองการเคลื่อนย้ายไม้ที่มาจากการลงทะเบียนต้นไม้ (ทั้งกรณีไม่ต้องตรวจสอบ 
และต้องตรวจสอบ) 

 กรณีเป็นชนิดไม้ที่ต้องการตรวจสอบ  

 
 
เมื่อผู้ประกอบการยื่นค าร้องการขอใช้ประโยชน์ระบบจะแสดงจ านวนรายการค าร้องที่ยังไม่ได้

ตรวจสอบ เมื่อคลิกท่ี เมนู “เคลื่อนย้าย” จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอเคลื่อนย้ายไม้ ดังนี้  
 

 
 

รายการค าขอที่ยังไม่ได้ตรวจสอบจะแสดงสถานะ สีส้ม “ ” จากนั้นเจ้าหน้าที่ กดที่ 
เลขที่ค าขอ “ ” จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอ ดังนี้ 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 ในหน้ำรำยกำรค ำขอ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค ำขอ  

 
 

 ส่วนข้อมูลการเคลื่อนที่ (ต้นทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 ส่วนข้อมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง) 

 
 

 ส่วนข้อมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 ส่วนขั้นตอนกำรตรวจสอบค ำขอ  
1. ขั้นตอนกำรสร้ำงเอกสำร  

 
 

 2. ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำร 

 
 
3. ขึ้นตอนกำรมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อผู้ประกอบการส่งรายการค าขอให้เจ้าหน้าที่ ขึ้น
ตอนการสร้างเอกสารจึงเป็นสีเขียว  

กำรตรวจสอบเอกสำร  
1.เลือกผลกำรตรวจสอบเอกสำร 
2.ระบุข้อมูลวันที่ตรวจสอบ  
3.ระบุหมำยเหตุ  

4.กดปุ่ม “ ” 

มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ  

1.เลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ จำกนั้นกดปุ่ม “ ”   
2.ระบุวันที่มอบหมำย  
3.แนบไฟล์เอกสำร  

4.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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4. ผลกำรออกตรวจ 

 
 
5. รับทรำบผลกำรออกตรวจ 

 
 
6.อนุมัติค ำขอใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรออกตรวจ  
1.เลือกผลกำรออกตรวจ  
2.ระบุผู้ออกตรวจ  
3.ระบุวันที่ออกตรวจ 
4.ระบุหมำยเหตุ 
5.แนบไฟล์เอกสำร 

6.กดปุม่ “ ” 

รับทรำบผลกำรออกตรวจ  
1.เลือกรับทรำบผลกำรออกตรวจ 
2.ระบุวันที่รับทรำบผลกำรออกตรวจ  

3.กดปุ่ม “ ” 

รับทราบค าขอเคลื่อนย้าย 
1.เลือกรับทราบค าขอเคลื่อนย้าย  

2.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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7. ส ำนักรับรองตรวจสอบเอกสำร 

 
 
8. ส ำนักรับรองมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ตรวจ 

  
 
9. ส ำนักรับรองบันทึกผลกำรออกตรวจ 

 

ส ำนักรับรองตรวจสอบเอกสำร 
1.เลือกผลกำรตรวจสอบเอกสำร 
2.ระบุข้อมูลวันที่ตรวจสอบ  
3.ระบุหมำยเหตุ  

4.กดปุ่ม “ ” 

มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจ  

1.เลือกรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ จำกนั้นกดปุ่ม “ ”   
2.ระบุวันที่มอบหมำย  
3.แนบไฟล์เอกสำร  

4.กดปุ่ม “ ” 

ผลกำรออกตรวจ  
1.เลือกผลกำรออกตรวจ  
2.ระบุผู้ออกตรวจ  
3.ระบุวันที่ออกตรวจ 
4.ระบุหมำยเหตุ 
5.แนบไฟล์เอกสำร 

6.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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10. ส ำนักรับรองรับทรำบผลกำรออกตรวจ 

 
 

11. ส ำนักรับรองอนุมัติ 

 
 
7. ส ำนักรับรองออกเลขท่ีสำรบรรณ  

 
 
 
 
 

 

รับทรำบผลกำรออกตรวจ  
1.เลือกรับทรำบผลกำรออกตรวจ 
2.ระบุวันที่รับทรำบผลกำรออกตรวจ  

3.กดปุ่ม “ ” 

อนุมัติค ำขอใช้ประโยชน์ 
1.เลือกผลกำรออกตรวจ  
2.ระบุผู้อนุมัติ  
3.ระบุวันที่อนุมัติ 
4.ระบุหมำยเหตุ 
5.แนบไฟล์เอกสำร 

6.กดปุ่ม “ ” 

ออกเลขท่ีสำรบรรณ 
1.ระบุเลขที่สำรบรรณ 
2.ระบุวันที่ออกเลขที่สำรบรรณ  

3.กดปุ่ม “ ” 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 กรณีเป็นชนิดไม้ที่ไม่ต้องการตรวจสอบ 

 
 
 
 



โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศอินทรำเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

เอกสำรทดสอบระบบโปรแกรมจัดเกบ็ขอ้มูลกำรปลูกไม้ 
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 ขั้นตอนการตรวจสอบค าขอ  
เจ้าหน้าที่จะเหลือขั้นตอนการตรวจสอบสอบค าขอ ในขั้นตอน “การออกเลขที่สารบรรณ” ดังนี้ 
ออกเลขท่ีสารบรรณ  

 
 

 
 

 

 

 

ออกเลขท่ีสำรบรรณ 
1.ระบุเลขที่สำรบรรณ 
2.ระบุวันที่ออกเลขที่สำรบรรณ  

3.กดปุ่ม “ ” 

 หมายเหต:ุ สถานะขึ้นตอนการตรวจสอบมี 2 สี ดังน้ี 

      สีเขียว คือ  สถานะที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

      สีส้ม   คือ  สถานะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

     

 


