1. เข้าเว็บไซต์ของการท่าเรือฯ ที่ www.port.co.th
2. เลือกเมนู e-Port และ e_Service for Vessel Cargo Management System ตามลาดับ
หรือถ้าต้องการศึกษาวิธีการใช้งานก่อน ก็เลือกเมนู คู่มอ
ื e-Service และ ระบบสินค้าขาออก
(ควรอ่านคู่มอ
ื ให้จบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนเริม
่ การใช้งาน)

3. เมื่อได้รับ User Name และ Password แล้วสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้

กรอกรหัสที่ได้รับจากการท่าเรือฯ ให้ถูกต้อง แล้วเลือก OK หรือกด Enter หรือกด Change Password

ระบบจะแสดงหน้าต่างนี้ ให้เปลื่ยน Password เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย (ดูวิธีการเปลี่ยน Password)

การเปลี่ยน Password
1.บันทึก Password ใหม่ ที่ New Password และ Confirm Password โดยการบันทึกทั้ง 2 ครัง้
Password ต้องตรงกัน แล้ว Click ปุ่ม OK
2. หลักเกณฑ์การกาหนด Password
- ความยาว 6 ตัวเป็นอย่างน้อย
- ประกอบด้วยชุดตัวอักษร A-Z, a-z , 0-9 อย่างน้อยชุดละ 1 ตัว
หมายเหตุ :
- เลขที่ผู้เสียภาษีต้องสอดคล้องกับ User Name และ Password เสมอ ถ้าใส่รหัสผิด 3 ครัง้
ระบบจะล๊อคไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ติดต่อ 02-2693277,3297,3303 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลดล๊อค
4. การบันทึกคาร้องนาสินค้าส่งออก
กด Click ซ้ายที่แถบบริการด้านสินค้าขาออก จะมีเมนูแสดงให้เลือกที่บันทึกคาร้องนาสินค้าส่งออก
แล้วพิมพ์รายละเอียดในด้านขวามือให้ครบถ้วน

การพิมพ์ขอ
้ มูลในช่องที่มเี ครือ
่ งหมายแว่นขยายต่อท้าย ยกตัวอย่าง Vessel Name ให้ Click ซ้ายที่แว่นขยาย
จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา ในช่อง Key word ให้พิมพ์ชื่อเรือทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว Click ที่ Search จะมีชื่อเรือ
Voy เรือ และ Arrival Date ให้ Click ที่ Select เพื่อเลือกเรือที่ต้องการ ถ้า Voy เรือไม่ตรงให้เลือกที่ใกล้เคียง

Click ซ้ายที่แว่นขยาย แล้วเลือก Freight ที่ต้องการ และ Click ที่ Select

พิมพ์ชื่อ Shipper ลงในช่องว่าง

Click ซ้ายที่เครือ
่ งหมายปฎิทินจะขึ้นหน้าต่างปฎิทิน ให้เลือกวันเดือนปีที่นาสินค้าเข้าเขตท่าเรือ

สถานที่บรรจุสน
ิ ค้า ให้ Click ที่แถบเมนูเพื่อเลือกให้ตรงความต้องการ เช่น ที่ "ผสอ. รส.14" เลือก
"Cargo for Export Section"

บรรจุสินค้าที่คลังฝากเก็บสินค้า ผสอ. (รส.14)
บรรจุสินค้าลานกลางแจ้ง หรือ ลาน 45 ไร่

เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ Click ที่ Next เพื่อไปหน้าต่อไป

พิมพ์รายละเอียด (ถ้ามี)
กรอกหมายเลขใบขนสินค้า
(อนาคตต้องใช้เลขใบขนสินค้าที่ถูกต้องเท่านั้น)
Click ที่แว่นขยาย จะมีหน้าต่างข้างล่างนี้ให้พิมพ์
เมืองท่าปลายทาง เช่น SIN แล้วกด Search จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Click ที่ Select หน้าบรรทัดที่ต้องการ

กรอกเครือ
่ งหมายหีบห่อ

กรอกราคา FOB
จานวนรถบรรทุกสินค้าเข้าเขตท่าเรือ
พิมพ์หมายเลขตู้สน
ิ ค้า
เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้รับหมายเลขตู้สน
ิ ค้า
ให้ใส่หมายเลขตู้ที่เคยใช้หรือมีอยู่ โดยต้องมีตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน
ตามตัวอย่าง (ถ้าไม่ใส่ระบบจะไม่ยอมให้ผ่าน)
เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ Click ที่ Next เพื่อไปหน้าต่อไป

พิมพ์จานวนสินค้า
Click ที่แว่นขยายเพื่อเลือกประเภทสินค้า
จะขึ้นหน้าต่างสินค้า สามารถเลือกหน้าถัดไปได้
จนกว่าจะพบประเภทสินค้าที่ต้องการ
กรณีที่ชื่อสินค้าไม่ตรงกัน ให้พิจารณาว่าสินค้า
ของท่านเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเป็นชิ้นส่วนของ
สินค้าที่ระบบมีให้ซึ่งครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้ว
เช่น ท่อเหล็ก หรือน๊อต เป็นผลิตภัณฑ์จาก
โลหะ / เหล็ก เป็นต้น
เมื่อได้ประเภทสินค้าที่ต้องการให้
Click ที่ Select หน้าประเภทสินค้า (Harmonize)

Click ที่แว่นขยายเพื่อเลือกชนิดหีบห่อ
จะขี้นหน้าต่างให้พิมพ์ในช่อง
Key word เช่น CARTON
แล้ว Click ที่ Search จะขึ้น
หน้าต่าง เพื่อ Click ที่ Select
หน้าบรรทัดที่ต้องการ

พิมพ์คิว,น้าหนัก และรายละเอียดสินค้า (ควรใส่รายละเอียดให้ชัดเจน)

เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ Click ที่ Add ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบ
จะขึ้นหน้าต่างรายการสินค้าที่บันทึกแล้วดังภาพ จากนั้นให้ Click ที่ Finish

ขี้นหน้าต่างนี้แสดงว่าการบันทึกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์พร้อมสั่งพิมพ์ โดย Click ที่
จะแสดงเป็นไฟล์ PDF ดังภาพข้างล่าง ถ้าขึ้นกรอบเปล่าไม่มอ
ี ะไรเลย ต้องลงโปรแกรม -->
สาหรับเปิดไฟล์ PDF หรือใช้เครือ
่ งที่มโี ปรแกรมดังกล่าว ไม่ใช่ปัญหาที่เว็บไซด์
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.adobe.com/products/reader.html

ควรใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพราะแถบรหัสบาร์โค๊ตจะคมชัด (ถ่ายเอกสารแถบบาร์โค๊ตอาจไม่ชัดเจน)
พิมพ์ 2 ฉบับ ต่อรถ 1 คัน เพื่อใช้ยื่นสแกนบาร์โค๊ตที่สถานีตรวจสอบสินค้าอาจณรงค์ และนาไปให้เจ้าหน้าที่
ประจาสถานที่บรรจุสน
ิ ค้าที่ท่านประสงค์นาสินค้าเข้าบรรจุต่อไป

5. การตรวจสอบสถานะใบคาร้อง
กด Click ซ้ายที่แถบบริการด้านสินค้าขาออก จะมีเมนูแสดงให้เลือกที่
ตรวจสอบสถานะใบคาร้อง จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อค้นใบคาร้องที่ต้องการ
จะแสดง Entering Date From และ Stuffing Place ให้อต
ั โนมัติแต่ถ้า
ไม่ตรงสามารถเปลี่ยนตามความต้องการได้ ส่วน Destination Port ไม่
ต้องทาอะไร ให้ Click ที่ Search

จะแสดงรายการที่บันทึกไว้ ถ้าไม่มี แสดงว่าการบันทึกไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้ Click ที่ Add หรือ Finish
ต้องย้อนไปทาขั้นตอนที่ 4.อีกครัง้

ถ้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ที่เมนู Action เลือก Edit หรือต้องการพิมพ์ เลือก Print
เลือก Edit จะขึ้นหน้าต่างนี้ ให้ทาการแก้ไขหรือเพื่มเติมข้อมูลตามต้องการ
Click ที่ Next เพื่อไป
หน้าที่ต้องการแก้ไข
ให้สงั เกต ข้อมูลบางช่อง
อาจหายไป ต้องกรอก
ให้ครบ จึงจะผ่านไปหน้า
ต่อไปได้
ขั้นตอนนี้จะมีทั้งหมด
3 หน้า

เมื่อแก้ไขสมบูรณ์แล้ว Click ที่ Add จะแสดงรายการที่แก้ไขแล้วด้านล่าง ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมอีก
ให้ Click ที่ Back หรือถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว Click ที่ Finish

จะแสดงหน้าต่างนี้ Click ที่ Print เพื่อพิมพ์เอกสารคาร้อง

แบบคาขอใช้บริการส่งข้อมูลขออนุญาตนาสินค้าส่งออกเพื่อเข้าบรรจุที่ ทกท.
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (EXPORT CARGO SECTION)
วันที่ ..................................................
เรียน หัวหน้าแผนกสารสนเทศ กปส.3
ข้าพเจ้า (ชื่อบริษทั ภาษาไทย).......................................................................................................................................................
(ชื่อบริษทั ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษทั ฯ เลขที่ ............................................................ออกให้ ณ วันที .........../............../............
ที่อยู่เลขที.่ .................อาคาร.....................................................ตรอก/ซอย...........................................................หมู่ท.ี่ ...............
ถนน.....................................................แขวง/ตาบล.................................................เขต/อาเภอ...................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.............................................................
โทรสาร............................................... e-mail………………………………………………….…………………………………………………………..
ชื่อผู้ติดต่อ ....................................................นามสกุล ...................................................... โทรศัพท์..........................................
เลขประจาตัวประชาชน
การเข้าสู่ระบบ Username
(การกาหนด Username สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลข ความยาว 6-8 ตัวอักษร)
e-mail ที่ต้องการให้ส่ง Password ไปยังบริษทั .........................................................................................................................
ข้าพเจ้าฯ ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และ หลักเกณฑ์ที่ การท่าเรือฯ กาหนด อย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าฯ
กระทาการอันเป็นฝ่าฝืน ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้การท่าเรือฯ งดการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (EXPORT CARGO SECTION)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่อ ................................................................. ผู้มีอานาจลงนาม
(............................................................)
แผนกสินค้าเพื่อการส่งออก ได้ตรวจสอบหลักฐานการขอใช้บริการส่งข้อมูลขออนุญาตนาสินค้าส่งออกเพื่อเข้าบรรจุที่ ทกท.
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (EXPORT CARGO SECTION) แล้ว เห็นควรอนุมัติตามคาขอ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนุมัติ
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
หลักฐานที่ต้องนามาแสดงพร้อมแบบคาขอใช้บริการ
1. สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วน จากสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กรุงเทพมหานคร หรือ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษทั จังหวัด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นขอใช้บริการ
2. สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09)
3. สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มีอานาจลงนาม หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า

การติดต่อหน่วยงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รายการข้อสงสัย

หน่วยงาน

โทรศัพท์

แผนกสารสนเทศ
กปส.3
(ชั้น 2 ข้าง รส.15)

02-2693119, 3142,
3149

ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (ฝทส.)

02-2693277, 3297,
3303

ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ กทท.

ระบบเครือข่าย กทท.

02-2695659, 5838

การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการนา
สินค้าเข้าเขต ทกท. เพื่อบรรจุสน
ิ ค้าที่คลังฝาก
เก็บสินค้า (รส.14)

แผนกสินค้าเพื่อการ
ส่งออก กปส.3

02-2693805, 3264

การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในเว็บไซต์ และ
การนาสินค้าเข้าเขต ทกท. เพื่อบรรจุสน
ิ ค้าที่
ลานกลางแจ้ง และลาน 45 ไร่

แผนกควบคุมการ
บรรจุตู้สน
ิ ค้า กปส.3

02-2693448, 3822,
3648

กรณีรถบรรทุกสินค้าไม่สามารถผ่านที่สถานี
ตรวจสอบสินค้า 3 (e-Gate) ทีด
่ ่านอาจณรงค์

สถานีตรวจสอบสินค้า
3 ทกท. อาจณรงค์

02-2693840, 3713

การยื่นเอกสารแบบขอใช้บริการฯ,
ส่วนประกอบต่างๆ ,การกรอกแบบฟอร์ม และ
สถานที่ยื่นเอกสาร,สอบถามความคืบหน้า,
Usernam และ Password, การกรอกข้อมูลใน
เว็บไซต์
รหัสถูกล๊อคเมื่อใส่รหัสผิด 3 ครัง้ ไม่สามารถ
เข้าใช้งานได้
บันทึกข้อมูลครบถ้วนแต่ไม่สามารถพิมพ์ได้

หมายเหตุ : ควรอ่านคู่มอ
ื นี้ให้ละเอียดและครบถ้วน เพื่อทาความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ เสียก่อน
เนื่องจากในคู่มอ
ื ได้แจ้งรายละเอียดไว้ครบถ้วนทุกขั้นตอน แต่ถ้ายังเกิดข้อสงสัย
ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตารางด้านบน
ควรติดต่อให้ตรงกับหน่วยงานที่ท่านขอใช้บริการเพื่อให้ได้ขอ
้ มูลที่ชัดเจนและถูกต้อง
เรายินดีให้คาแนะนาด้วยความเต็มใจ
ผู้จด
ั ทา : มานพ ทองอร่าม
แผนกสินค้าเพื่อการส่งออก กปส.3 ฝส.

