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 “SHIPPING” 

Login 

- กรอกอีเมล ์รหัสผ่าน และเลือกสถานะผู้ใช้ จากนั้น กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 
 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ LOG IN  
 
 

- กรณีที่ลมืรหสัผา่น ให้คลิก “ลืมรหัสผ่าน”   

- กรอกอีเมล์ และเลือกประเภทผู้ใช้งาน จากนั้น กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”   
 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอลมืรหสัผา่น 
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Main Menu 

- ประกอบด้วย เมนูข้อมูล Shipping, เมนูรายชื่อบริษัท, เมนูรายการใบค าร้อง, เมนูส่งเอกสาร 

 

รูปที่ 3 แสดงเมนูการจัดการข้อมลูต่างๆ 

 

1. ข้อมลู Shipping 

 

รูปที่ 4 แสดงข้อมูล Shipping 
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2. ข้อมลูบริษัท 

 

รูปที่ 5 แสดงข้อมูลบริษัทท่ีได้มอบอ านาจให้ 

3. รายการใบค าร้อง 

3.1 รายการเอกสารที่ย่ืน  

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอรายการเอกสารที่ยื่น 
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- กดปุ่ม  จากนั้นกดเลือกรายการทีต่้องการดูตัวอย่าง 

 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอดตูัวอย่างใบรับรอง 

 

3.2 รายการใบค าร้อง กดปุ่ม “ท ารายการใบค าร้อง”  

- เลือกจังหวัด อ าเภอ และกรอกวันที่ผลิต จากนั้น กดปุ่ม “ตรวจสอบ”  เพื่อตรวจสอบพื้นที่
โรคระบาด 

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอตรวจสอบพืน้ท่ีโรคระบาด 
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- กรอกข้อมูลอาหารให้ครบถ้วน 

 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอท ารายการใบค าร้อง 

- หากต้องการดูตัวอย่างข้อมูล กดปุม่ “ดูตัวอย่างข้อมูล”  แต่หากต้องการบันทึกเก็บไว้ 

กดปุ่ม “บันทึกเก็บไว”้  หรือต้องการยกเลิกการท ารายการ กดปุ่ม “ยกเลิก”  
 

- กดปุ่ม “เพิ่มรายการ”  เพื่อกรอกข้อมูลรายการอาหาร จากนั้น กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

เรียบร้อยแล้ว กดปุม่ “บันทึก”  
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รูปที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการอาหาร 
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รูปที่ 11 แสดงหน้าจอตัวอย่างข้อมูลใบค าร้อง 

- หากต้องการส่งใบค าร้อง กดปุ่ม “ดูตัวอย่างใบสีชมพ”ู  แต่หากต้องการแก้ไขข้อมลู 

กดปุ่ม “ย้อนกลับไปแก้ไข”  
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รูปที่ 11 แสดงหน้าจอตัวอย่างใบสีชมพู 

- แก้ไขท่ีอยู่ผู้ส่งให้ครบถ้วนโดยกดปุ่ม  หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม 

 เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ท่ีแก้ไข หรอืกดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการแก้ไขก่อนหน้า 

จากนั้น กดปุ่ม “ส่งใบค าร้อง”  แต่หากต้องการแกไ้ขข้อมูล กดปุม่ “ย้อนกลับไปแกไ้ข” 
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3.3 รายการใบค าร้องที่ค้างส่ง กดปุ่ม “ใบค าร้องที่ค้างส่ง”  

 

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอรายการใบค าร้องที่ค้างส่ง 

 

- หากต้องการแก้ไขใบค าร้อง ให้กดปุ่ม     

- หากต้องการยกเลิกใบค าร้อง ให้กดปุ่ม    จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง”   เพือ่ยืนยันการ
ลบข้อมูล 

- กดปุ่ม “ยกเลิก”   เพือ่ยกเลิกการลบข้อมูล 

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอยืนยันการยกเลิกใบค าร้องที่ค้างส่ง 

 

3.4 รายการใบค าร้องที่ยกเลิก กดปุ่ม “รายการที่ยกเลิก”  
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รูปที่ 15 แสดงหน้าจอรายการใบค าร้องที่ยกเลิก 

4. ส่งเอกสาร 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอข้อมูลการสง่เอกสารยืนยันการส่งสินค้าย้อนหลังกับการแสดงสินค้า 
 

4.1 ส่งเอกสารยืนยนั กดปุ่ม “ส่งเอกสาร”  

- เลือกวัตถุประสงค์ และกรอก PF-ID  จากนั้น กดปุ่ม “เรียกด”ู  เพื่อเลือกไฟล์เอกสาร 

จากนั้น กดปุ่ม “ส่งเอกสาร”  

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอส่งเอกสารยืนยันการส่งสินค้าย้อนหลังกับการแสดงสินค้า 


