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RFD Single Window 

การใช้งานระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้ 

คู่มือส าหรับผู้ประกอบการ 

3 ขัน้ตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
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แนะน าการใชร้ะบบการจัดเกบ็ขอ้มูลการปลกูไม้ 

 

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

เขา้สูร่ะบบงาน 

 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Browser ดังนั้นผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการเข้าโปรแกรม 
Browser ดังนี้ 

 

   
Internet Explorer Chrome Mozilla Firefox 

 
ส าหรับผู้ใช้งานที่เลือก Internet Explorer ควรเป็น Version 8.00 ขึ้นไป  เมื่อเปิด Browser แล้ว 

พิมพ์ URL Address เพ่ือเข้าหน้าหลักของระบบ RFD Single Window 
  
 

 

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

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

 ในส่วนหน้าหลักของระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

 

จากรูปอธิบายได้ ดังนี้ 
หมายเลข 1 ชื่อผู้ใช้งาน  
หมายเลข 2 ระบบงานที่เจ้าของระบบงานอนุญาตให้ใช้งาน 
หมายเลข 3 เมือ่คลิกท่ีชื่อผู้ใช้งาน จะแสดงเมนูย่อย ประกอบด้วย 

 ออกจากระบบ หมายถึง การออกจากระบบงาน เมื่อคลิกจะกลับไปที่หน้า 
http://nsw.forest.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

http://nsw.forest.go.th/
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จากรูปอธิบายได้ ดังนี้ 
หมายเลข 1 ข้อมูลบุคคล ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน และ

เพ่ิมเอกสารหลักฐานส่วนบุคคลได้ในตารางข้อมูลบุคลคล 
หมายเลข 2 ข้อมูลบริษัท ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล และเพ่ิมเอกสารหลักฐานบริษัทได้ใน

ตารางข้อมูลบริษัท 
 

 

 
 
 
 
 
 

 หมายเหต:ุ เอกสารหลักฐานควรเตรียม ดังน้ี 

ในกรณสีมคัรเปน็บคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประชาชน  

ในกรณสีมคัรเปน็นติบิคุคล 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

- หนังสือมอบอ านาจจากบริษัท 
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จากรูปอธิบายได้ดังนี้ 

หมายเลข 1 เมนูขอใช้งานระบบ คลิกเลือกระบบที่ต้องการใช้บริการของกรมป่าไม้ 

หมายเลข 2 ปุ่มส าหรับคลิก เพื่อขอใช้ระบบงาน เมื่อคลิกตกลงค าขอใช้บริการระบบจะถูกส่งไปยัง
ผู้ดูแลระบบนั้น ๆ เพ่ือท าการตรวจสอบและอนุมัติการขอใช้งานระบบ 

หมายเลข 3  หมายเหตุ ส าหรับเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดกับผู้ใช้งาน 
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เมนกูารใชง้าน 

 

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   หมายถึง เมนูที่ใช้ในการเพ่ิมข้อมูลต้นไม้ 

การเพ่ิมต้นไม้เพ่ิมได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1) ปลูกรายต้น 
1.2) ปลูกรายต้นน าเข้าแปลง 
1.3) ปลูกรายแปลง 

2) เพ่ิมพ้ืนที่   หมายถึง เมนูที่ใช้ในการเพ่ิมพ้ืนที่แปลง 
มีเมนูย่อย ดังนี้ 

3) ข้อมูลชนิดไม้  หมายถึง หน้าแสดงข้อมูลชนิดไม้ และรายละเอียดชนิดไม้ 
4) คู่มือ   หมายถึง หน้าแสดงคู่มือการใช้งาน 
5) จัดการกลุ่ม   หมายถึง การจัดการกลุ่มของผู้ประกอบการ 
6) ขาย   หมายถึง เมนูการขอใช้ประโยชน์-การขายไม้ 
7) ตัด   หมายถึง เมนูการขอใช้ประโยชน์-การตัดไม้ 
8) เคลื่อนย้าย   หมายถึง เมนูการขอใช้ประโยชน์-การเคลื่อนย้ายไม้ 
9) สถิติ   หมายถึง ส าหรับแสดงจ านวนสต๊อกไม้ และรายละเอียดสต๊อกไม้ 
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การลงทะเบยีนต้นไม ้(ส าหรบัผูป้ระกอบการ) 

 กรณีศึกษาที ่1 ลงทะเบียนไม้รายต้น 
นายหนึ่ง หนึ่งเดียว ประชาชนทั่วไป ต้องการลงทะเบียนไม้รายต้น 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ ผู้ประกอบการจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพิกัด X,Y ตามต าแหน่งสถานที่จริง ที่ต้องการลงทะเบียนต้นไม้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม้ ความโต ความยาว พิกัด x พิกัด y อายุ 

1) สัก 20 30 13.995829  101.224864 2555/4 

2) สัก 25 36 13.995610 101.225203 2555/4 

3) ยาง 30 45 13.995456 101.225138 2555/4 

4) ประดู ่ 25 30 13.995336 101.225063 2555/4 

2 

3 

4 

1 ขอบเขตท่ีดิน 

 เอกสารหลักฐานที่ควรเตรียม ดังน้ี 

- เอกสารประเภทที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน ส าเนาทะเบียนบ้าน นส.4 ฯลฯ 
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“ ” เมนูนี้ ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนต้นไม้ 
 

 

   ขั้นตอนที่ 1  

 ระบขุ้อมูลต้นไม้ และเลือกประเภทการปลูก และการน าต้นไม้เข้าแปลง ดังนี้  
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         ระบุต าแหน่งต้นไม้  สามารถระบุต าแหน่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. สามารถระบุละติจูด/ลองจิจูด ได้ ดังนี้ 
 

 
 
ในการค้นหาต าแหน่งละติจูด/ลองจิจูดบน Google Map สามารถท าได้ดังนี้  
 

 

2. สามารถค้นหาสถานที่ หรือลากหมุด “ ” ได้ ดังนี้ 
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 รูปภาพต้นไม้ ส าหรับแนบไฟล์รูปภาพต้นไม้ โดยไฟล์รูปภาพต้องเป็นไฟล์ .jpg .png เท่านั้น 

 

 ประเภทที่ดิน ส าหรับแนบไฟล์เอกสารประเภทที่ดิน โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น 

 

 มูลค่าต้นไม้ ส าหรับกรอกข้อมูลมูลค่าต้นไม้  
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ขั้นตอนที่ 2  

 ข้อมูลผู้ยื่น ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติ  

 

 ชื่อผู้ท าสัญญา  สามารถระบุข้อมูลในกรณีที่ต้นไม้ หรือที่ดิน มีการท าสัญญา โดยไฟล์เอกสารต้องเป็น
ไฟล์ .pdf เท่านั้น 
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 การท าธุรกรรม สามารถเลือกในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีการท าธุรกรรมกับธนาคารหรือสหกรณ์ และ
สามารถแนบเอกสารหลักฐาน โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3   
 ข้อมูลต้นไม้ ส าหรับแสดงข้อมูลต้นไม้ และไฟล์เอกสาร ที่ผู้ประกอบการระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จากนั้นกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการลงทะเบียนต้นไม้  
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 กรณีศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนแบบรายแปลง 
นายสอง สองเมือง ประชาชนทั่วไป ต้องการลงทะเบียนแบบรายแปลง 
 นายสอง สองเมือง ปลูกแปลงยูคาลิปตัส 15 ต้น  

 
 
 
 
 

 

   ขั้นตอนที่ 1  

 ระบุข้อมูลต้นไม้ และเลือกประเภทการปลูกในหมายเลข 1 และกรอกข้อมูลลงในหมายเลข 2-3   

                               

 หมายเหต:ุ เอกสารหลักฐานที่ควรเตรียม ดังน้ี 

- เอกสารประเภทที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน ส าเนาทะเบียนบ้าน นส.4 ฯลฯ 
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 ระบุต าแหน่งต้นไม้  สามารถระบุต าแหน่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. สามารถระบุละติจูด/ลองจิจูด ได้ ดังนี้ 
 

 
ในการค้นหาต าแหน่งละติจูด/ลองจิจูดบน Google Map สามารถท าได้ดังนี้  
 

 
 
2. สามารถค้นหาสถานที่ หรือลากหมุดสร้างพ้ืนที่โดยต้องปักหมุดอย่างน้อย 3 หมุดขึ้นไป ดังนี้ 
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 รูปภาพต้นไม้ ส าหรับแนบไฟล์รูปภาพต้นไม้ โดยไฟล์รูปภาพต้องเป็นไฟล์ .jpg .png เท่านั้น 

 
 ประเภทที่ดิน ส าหรับแนบไฟล์เอกสารประเภทที่ดิน โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น 

 
 

 มูลค่าต้นไม้ ส าหรับกรอกข้อมูลมูลค่าต้นไม้  

 

ขั้นตอนที่ 2  
 ข้อมูลผู้ยื่น ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติ  



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต 
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  (ส าหรับผู้ประกอบการ) 
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 ชื่อผู้ท าสัญญา  สามารถระบุข้อมูลในกรณีที่ต้นไม้ หรือที่ดิน มีการท าสัญญา โดยไฟล์เอกสารต้องเป็น
ไฟล์ .pdf เท่านั้น 
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 การท าธุรกรรม สามารถเลือกในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีการท าธุรกรรมกับธนาคารหรือสหกรณ์ และ
สามารถแนบเอกสารหลักฐาน โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3   
 ข้อมูลต้นไม้ ส าหรับแสดงข้อมูลต้นไม้ และไฟล์เอกสาร ที่ผู้ประกอบการระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จากนั้นกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการลงทะเบียนต้นไม้  
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 กรณีศึกษาที่ 3 ลงทะเบียนแบบผสม ทั้งแปลงใหญ่ และแปลงย่อย 

นายสาม สามหลัก ประชาชนทั่วไป ต้องการลงทะเบียนแบบผสม มีทั้งแปลงใหญ่ และแปลงย่อย 
 
 

 

 

   ขั้นตอนที่ 1  

 ระบุข้อมูลต้นไม้ และเลือกประเภทการปลูกในหมายเลข 1 และกรอกข้อมูลลงในหมายเลข2-3   

                      

          

 หมายเหต:ุ เอกสารหลักฐานที่ควรเตรียม ดังน้ี 

- เอกสารประเภทที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน ส าเนาทะเบียนบ้าน นส.4 ฯลฯ 
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 ระบุต าแหน่งต้นไม้  สามารถระบุต าแหน่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. สามารถระบุละติจูด/ลองจิจูด ได้ ดังนี้ 
 

 
 
ในการค้นหาต าแหน่งละติจูด/ลองจิจูดบน Google Map สามารถท าได้ดังนี้  
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2. สามารถค้นหาสถานที่ หรือลากหมุดสร้างพ้ืนที่โดยต้องปักหมุดอย่างน้อย 3 หมุดขึ้นไป ดังนี้ 
ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการปลูกแปลงแบบผสม จะต้องท าการสร้างแปลงย่อยก่อน และจึงสร้าง
แปลงใหญ่ ดังนี้ 
 แปลงย่อย 

 
 แปลงใหญ่  

 

 
 

** หมายเหตุ ผู้ประกอบการจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพิกัด X,Y ตามต าแหน่งสถานที่จริง ที่ต้องการลงทะเบียนต้นไม้** 
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 รูปภาพต้นไม้ ส าหรับแนบไฟล์รูปภาพต้นไม้ โดยไฟล์รูปภาพต้องเป็นไฟล์ .jpg .png เท่านั้น 

 

 ประเภทที่ดิน ส าหรับแนบไฟล์เอกสารประเภทที่ดิน โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น 

 

 มูลค่าต้นไม้ ส าหรับกรอกข้อมูลมูลค่าต้นไม้  
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ขั้นตอนที่ 2  

 ข้อมูลผู้ยื่น ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติ  

 

 ชื่อผู้ท าสัญญา  สามารถระบุข้อมูลในกรณีที่ต้นไม้ หรือที่ดิน มีการท าสัญญา โดยไฟล์เอกสารต้องเป็น
ไฟล์ .pdf เท่านั้น 
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 การท าธุรกรรม สามารถเลือกในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีการท าธุรกรรมกับธนาคารหรือสหกรณ์ และ
สามารถแนบเอกสารหลักฐาน โดยไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3   
 ข้อมูลต้นไม้ ส าหรับแสดงข้อมูลต้นไม้ และไฟล์เอกสาร ที่ผู้ประกอบการระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จากนั้นกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการลงทะเบียนต้นไม้  
** หากผู้ประกอบการต้องการเพิ่มเติมข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูล สามารถกดท่ีขั้นตอนที่ 1 และ 2  
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 กรณีศึกษาที่ 4 การ update ข้อมูลต้นไม้  

 การ Update ข้อมูลต้นไม้ของนายหนึ่ง หนึ่งเดียว 

 
 

  ผู้ประกอบการสามารถอัพเดทข้อมูลต้นไม้ได้ใน เมนู   จากนั้นหน้าจอจะ
ปรากฏรายการต้นไม้ที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ดังนี้ 
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 ผู้ประกอบการ กดที่ชื่อต้นไม้ “สัก” จะปรากฏหน้าจอการอัพเดทต้นไม้ ดังนี้ 

 
 
 หมายเลข 1 ส่วนของข้อมูลต้นไม้ ผู้ประกอบการสามารถ แก้ไข อัพเดท และลบข้อมูลต้นไม้ได้ 
 หมายเลข 2 ส่วนของแผนที่ต้นไม้จะแสดงต าแหน่งต้นไม้ 
 หมายเลข 3 ส่วนของกราฟแสดงความเจริญเติบโตของต้นไม้  
 ในการอัพเดทข้อมูลต้นไม้ กดที่ “อัพเดทข้อมูลต้นไม้” ในส่วนของหมายเลข 1 และจะปรากฏหน้าจอ
การอัพเดทข้อมูลต้นไม้ ดังนี้ 

ผู้ประกอบจะต้องเตรียมข้อมูลการอัพเดทต้นไม้ ดังนี้  
- ความสูง (โดยประมาณ) 
- เส้นรอบวง (โดยประมาณ) 
- มูลค่าไม้  
- รูปภาพต้นไม้ (ไฟล์ .jpg .png) 

 เมื่อผู้ประกอบการระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ ” 



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต 
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จากนั้นจะแสดงข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้และแสดงกราฟความเจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนี้ 
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  กรณีศึกษาที ่5 ขอใช้ประโยชน์การขาย 

นายสี่ สี่เสา ประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะซื้อที่จาก นายหนึ่ง หนึ่งเดียว ท าให้ที่ดินและต้นไม้เปลี่ยน
เจ้าของ ดังนั้นนายหนึ่ง หนึ่งเดียว ต้องขอใช้ประโยชน์การขายที่ดินและต้นไม้ ให้นาย สี่ สี่เสา  
 นายหนึ่ง หนึ่งเดียว ขอใช้ประโยชน์แจ้งขาย คลิกเมนู “ขาย”  

 

 
 

 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายการค าขอซื้อขายไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการแจ้ง
ขาย ดังนี้  

 

 

 

 

 หมายเหต:ุ ในการขอใช้ประโยชน์ แจ้งขาย ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูล ดังน้ี 

- ข้อมูลของผู้ซื้อ 

- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ เช่น สัญญาซื้อขาย, ส าเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ ฯลฯ 
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ในส่วนของการขอใช้ประโยชน์การแจ้งขาย ผู้ประกอบการต้องระบุข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 

ในกรณีนายหนึ่ง หนึ่งเดียวแจ้งขาย ข้อมูลผู้ยื่นค าขอจะน าข้อมูลที่นายหนึ่ง หนึ่งเดียวลงทะเบียนไว้ในระบบมา
แสดงให้โดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้  
 

 

 2. ส่วนข้อมูลผู้ซื้อ 
ในกรณีนายหนึ่ง หนึ่งเดียวแจ้งขาย จะต้องกรอกข้อมูลผู้ซื้อ คือ “นายสี่ สี่เสา” 
 

 
 
 3. ส่วนข้อมูลไม้  
นายหนึ่ง หนึ่งเดียวจะต้องเลือกข้อมูลที่ท าการตกลงซื้อขายให้กับนายสี่ สี่เสา จากกรณีศึกษานายสี่ สี่เสา 

ซื้อที่ดินและต้นไม้ของนายหนึ่ง หนึ่งเดียว ดังนั้นนายหนึ่ง หนึ่งเดียวต้องเลือกข้อมูลไม้ที่ต้องการขาย จากนั้น

กดปุ่ม “ ” ในกรณีต้องการบันทึกค าขอไว้ หากกดปุ่ม “ ” รายการค าขอนั้นจะ
ถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอ  
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 หมายเหต:ุ ประเภทการขาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

ทั้งหมด  คือ ส าหรับขายต้นไม้และพื้นที่แปลง 

ไม้ต้น คือ ส าหรับขายเฉพาะต้นไม้ 

ไม้ท่อน คือ ส าหรับขายไม้ท่อน 

แปลง คือ ส าหรับขายพ้ืนที่แปลง 

 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอการขอใช้ประโยชน์จนถึงข้ึนตอนการออกเลขท่ีสารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผู้ประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ จากหน้า
รายการค าขอ  
 

 

 หมายเหต:ุ เอกสารที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ดังน้ี 

 คือ  ใบค าร้องขอใช้ประโยชน์  

 คือ หนังสือรับรองขอใช้ประโยชน์  
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 กรณีศึกษาที ่6 ขอใช้ประโยชน์การตัดและเคลื่อนย้าย 

นายสี่ สี่เสา (จากกรณีศึกษาที่ 1 ต่อเนื่องจากกรณีศึกษาที่ 4) ต้องการตัดไม้และขายให้โรงงาน นายสุรกิต 
ภูมิผล โดยท าสัญญาซื้อขายและส่งไปจ าหน่ายที่โรงงาน นายสุรกิต ภูมิผล ดังนั้นนายสี่ สีเ่สา ด าเนินการ แจ้ง
ตัด ตัด แจ้งขนและขนไปโรงงานเอง 
 นายสี่ สี่เสา ขอใช้ประโยชน์แจ้งตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 

 
 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตัดซื้อขายไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการ
แจ้งขาย ดังนี้  

 

 
 

 

 

 หมายเหต:ุ ในการขอใช้ประโยชน์ แจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูล ดังน้ี 

- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ เช่น โฉนดที่ดิน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, สัญญาซื้อขาย ฯลฯ 
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ในส่วนของการขอใช้ประโยชน์การแจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องระบุข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 
ในกรณีนายสี่ สี่เสาแจ้งตัด ข้อมูลผู้ยื่นค าขอจะน าข้อมูลที่นายสี่ สี่เสา ลงทะเบียนไว้ในระบบมาแสดงให้

โดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้ 
 

 

 2. ส่วนข้อมูลไม้  
สี่ สี่เสา เลือกไม้ที่ต้องการตัด โดยระบุจ านวนท่อนไม้ที่ได้จากการตัดในหมายเลข 1 กดปุ่ม “ ”  

ในหมายเลข 2 จากนั้นจะปรากฏตารางข้อมูลท่อนไม้ โดยระบุรายละเอียดของข้อมูลท่อนไม้ ในหมายเลข 3   

จากนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีต้องการบันทึกค าขอไว้ หากกดปุ่ม “ ” 
รายการค าขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอ  
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 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอการขอใช้ประโยชน์จนถึงขึ้นตอนการออกเลขท่ีสารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผู้ประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ จากหน้า
รายการค าขอ  

 
 
 หมายเหต:ุ เอกสารที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ดังน้ี 

 คือ  ใบค าร้องขอใช้ประโยชน์  

 คือ หนังสือรับรองขอใช้ประโยชน์  

 

 นายสี่ สี่เสา ขอใช้ประโยชน์แจ้งขาย คลิกเมนู “เคลื่อนย้าย” 
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายการค าขอเคลื่อนย้าย เมื่อกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการ
แจ้งเคลื่อนย้าย ดังนี้  

 

 
 

 

 

 หมายเหต:ุ ในการขอใช้ประโยชน์ แจ้งเคล่ือนย้าย ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูล ดังน้ี 

    - ข้อมูลการเคล่ือนที่ (ต้นทาง) 

    - ข้อมูลการเคล่ือนที่ (ปลายทาง) 

    - ข้อมูลพาหนะ 

    - เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ เช่น หนังสือรับรองการตัดหรือโค่นไม้จากการลงทะเบียนต้นไม้, ใบอนุญาต

ตั้งโรงงาน ฯลฯ 



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

คู่มือระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้ 
  (ส าหรับผู้ประกอบการ) 
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ในส่วนของการขอใช้ประโยชน์การแจ้งเคลื่อนย้าย ผู้ประกอบการต้องระบุข้อมูล 5 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 

ในกรณีนายสี่ สี่เสาแจ้งตัด ข้อมูลผู้ยื่นค าขอจะน าข้อมูลที่นายสี่ สี่เสา ลงทะเบียนไว้ในระบบมาแสดงให้โดย
อัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได้  
 

 

 2. ส่วนข้อมูลไม้  
นายสี่ สี่เสา เลือกท่อนไม้ที่ต้องการเคลื่อนย้าย โดยคลิกเลือกท่อนไม้ในหมายเลข 1 จากนั้นกดปุ่ม 

“ ” ในหมายเลข 2 จากนั้นจะปรากฏตารางข้อมูลท่อนไม้ที่ต้องการเคลื่อนย้าย  

จากนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีต้องการบันทึกค าขอไว้ หากกดปุ่ม “ ” 
รายการค าขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอ  

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

คู่มือระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้ 
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 3. ส่วนข้อมูลการเคลื่อนที่ (ต้นทาง)  
นายสี่ สี่เสาระบุข้อมูลการเคลื่อนที่ (ต้นทาง) ในต าแหน่งที่ท่อนไม้นั้นวางอยู่  
 

 
 
  4. ส่วนข้อมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง)  
นายสี่ สี่เสาระบุข้อมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง) จากกรณีศึกษา นายสี่ สี่เสา ต้องการเคลื่อนย้ายไปยัง 

“โรงงาน สุรกิต ภูมิผล” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการเคล่ือนที่ (ปลายทาง) มีให้เลือก 3 ประเภท ดังน้ี 

    1. บ้าน          2. โกดัง               3. โรงงาน  
 หมายเหต:ุ การเลือกข้อมูลการเคล่ือนที่ จะต้องระบุ ละติจูดและลองจิจูด   
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 5. ส่วนข้อมูลพาหนะ นายสี่ สี่เสาต้องระบุข้อมูลพาหนะในการน าเคลื่อนย้าย และผู้ควบคุมการน า

เคลื่อนย้าย จากนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีต้องการบันทึกค าขอไว้ หากกดปุ่ม 

“ ” รายการค าขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอ 

 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอการขอใช้ประโยชน์จนถึงข้ึนตอนการออกเลขท่ีสารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผู้ประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ จากหน้า
รายการค าขอ  
 

 
 

 หมายเหต:ุ เอกสารที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ดังน้ี 

 คือ  ใบค าร้องขอใช้ประโยชน์  

 คือ หนังสือรับรองขอใช้ประโยชน์  
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       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด                                                                                                                        40 

 กรณีศึกษาที ่7 ขอใช้ประโยชน์การตัดและเคลื่อนย้าย 
นายสอง สองเมือง (จากกรณีศึกษาที่ 2 ) ต้องการตัดไม้ (แบบบางส่วนและแบบทั้งหมด) และขายให้

โรงงานบริษัท แหลมเขาวู้ดชิพ จ ากัด โดยขายที่แปลง และให้โรงงานบริษัท แหลมเขาวู้ดชิพ จ ากัดแจ้งตัด แจ้ง
ขน ขนไปโรงงานเอง 

 
 นายสอง สองเมือง ต้องการตัดไม้ในแปลงแบบบางส่วน  

จากกรณีศึกษาที่ 2 นายสองลงทะเบียนแบบรายแปลงซึ่งเป็น ยูคาลิปตัส 15 ต้น ต้องการตัดแค่ 10 ต้น โดย
คลิกท่ี ชื่อชนิดไม้ “ยูคาลิปตัส” 
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 เมื่อคลิกรายชื่อชนิดไม้ จะปรากฏหน้าจอข้อมูลต้นไม้ ในกรณีท่ีนายสอง สองเมืองต้องการตัดยูคา
ลิปตัสบางส่วน จะต้องคลิกท่ีปุ่ม “แปลงข้อมูลต้นไม้ไปเป็นรายต้น” เพ่ือให้สามารถเลือกได้ว่านายสอง สอง
เมืองต้องการตัดต้นยูคาลิปตัสต้นไหน  
 

 
 
 เมื่อกดที่ปุ่ม “ ” ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ต้องการแปลงต้นไม้ใน

รูปแบบแปลงไปเป็นต้นไม้รูปแบบต้นจริงหรือไม่” กดปุ่ม “ ” จากนั้นรอระบบแจ้งเตือน “แปลง
ข้อมูลเรียบร้อย”  
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นายสอง สองเมืองสามารถตรวจสอบแปลงยูคาลิปตัสได้จาก เมนู “ ” เมื่อคลิกท่ีเมนู
จะปรากฏหน้าจอรายการแปลง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเมื่อกดที่รายชื่อแปลงจะปรากฏรายละเอียดต้นยูคา
ลิปตัส จ านวน15 ต้น ดังนี้ 

 
 
 นายสอง สองเมือง แจ้งตัดต้นยูคาลิปตัสในแปลงยูคาลิปตัสแค่เพียง 5 ต้น (ตัดบางส่วน) มีข้ันตอน
ดังนี้  
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 นายสอง สองเมือง ขอใช้ประโยชน์แจ้งตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 
 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตัดซื้อขายไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการ
แจ้งขาย ดังนี้  

 

 
 

 

 

 หมายเหต:ุ ในการขอใช้ประโยชน์ แจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูล ดังน้ี 

- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ เช่น โฉนดที่ดิน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, สัญญาซื้อขาย ฯลฯ 
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ในส่วนของการขอใช้ประโยชน์การแจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องระบุข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  
 1. ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 
ในกรณีนายสอง สองเมืองแจ้งตัด ข้อมูลผู้ยื่นค าขอจะน าข้อมูลที่นายสอง สองเมือง ลงทะเบียนไว้ใน

ระบบมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ 
 

 

 2. ส่วนข้อมูลไม้  
นายสอง สองเมือง สามารถเลือกต้นยูคาลิปตัสที่ต้องการตัดได้จากตารางIDต้นไม้ ในหมายเลข 1 

ระบุจ านวนท่อนไม้ที่ได้จากการตัดในหมายเลข 2 กดปุ่ม “ ” ในหมายเลข 3 
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จากนั้นจะปรากฏตารางข้อมูลท่อนไม้ โดยระบุรายละเอียดของข้อมูลท่อนไม้ ในหมายเลข 1 

เมื่อระบุข้อมูลท่อนไม้เสร็จ กดปุ่ม “ ” ในกรณีต้องการบันทึกค าขอไว้ หากกดปุ่ม 

“ ” รายการค าขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอ  

 
 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอการขอใช้ประโยชน์จนถึงข้ึนตอนการออกเลขท่ีสารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผู้ประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ จากหน้า
รายการค าขอ  
 

 
 

 หมายเหต:ุ เอกสารที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ดังน้ี 

 คือ  ใบค าร้องขอใช้ประโยชน์  

 คือ หนังสือรับรองขอใช้ประโยชน์  
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 นายสอง สองเมือง ต้องการตัดไม้ในแปลงทั้งหมด 
 

 นายสอง สองเมือง แจ้งตัดแปลงกระโดนทั้งหมด มีข้ันตอนดังนี้  

 
 
 นายสอง สองเมือง ขอใช้ประโยชน์แจ้งตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 
 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอรายการค าขอตัดซื้อขายไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพ่ือท าการ
แจ้งขาย ดังนี้   

 

 

 

 
 

 หมายเหต:ุ ในการขอใช้ประโยชน์ แจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูล ดังน้ี 

- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ เช่น โฉนดที่ดิน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, สัญญาซื้อขาย ฯลฯ 
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ในส่วนของการขอใช้ประโยชน์การแจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องระบุข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  

 1. ส่วนข้อมูลผู้ยื่นค าขอ 
ในกรณีนายสอง สองเมืองแจ้งตัด ข้อมูลผู้ยื่นค าขอจะน าข้อมูลที่นายสอง สองเมือง ลงทะเบียนไว้ใน

ระบบมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ 
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 2. ส่วนข้อมูลไม้  
นายสอง สองเมือง สามารถเลือกแปลงกระโดนที่ต้องการตัดได้จากตาราง IDต้นไม้ ระบุจ านวนท่อนไม้ที่

ได้จากการตัดในหมายเลข 1 กดปุ่ม “ ” ในหมายเลข 2  
 

 
จากนั้นจะปรากฏตารางข้อมูลท่อนไม้ โดยระบุรายละเอียดของข้อมูลท่อนไม้ ในหมายเลข 1 

เมื่อระบุข้อมูลท่อนไม้เสร็จ กดปุ่ม “ ” ในกรณีต้องการบันทึกค าขอไว้ หากกดปุ่ม 

“ ” รายการค าขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบค าขอ  
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 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอการขอใช้ประโยชน์จนถึงข้ึนตอนการออกเลขท่ีสารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผู้ประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ จากหน้า
รายการค าขอ  
 

 
 
 

 หมายเหต:ุ เอกสารที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ดังน้ี 

 คือ  ใบค าร้องขอใช้ประโยชน์  

 คือ หนังสือรับรองขอใช้ประโยชน์  
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การลงทะเบยีนต้นไมผ้า่น Mobile Application (iOS & Android)  

 การลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอพพลิเคชั่น “ETree” มีสามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS & Android 
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ท่ี App Store ส าหรับ iOS และ Google Play Store ส าหรับ Android 

 

 แนะน าฟังก์ชั่นการใช้งาน  

1. เมนูทางลัด ประกอบด้วย   
 

 ฟีดข่าวต้นไม้ 

 ภาษา 

 คู่มือการใช้งาน 

 
ข้อมูลชนิดไม้ 

      ลงชื่อเข้าใช้/ออกจากระบบ 

2. ฟังก์ชั่นหลักของแอพพลิเคชั่น  

 ข้อมูลส่วนตัว 

 
เพ่ิมต้นไม้ 

 
แผนที่ต้นไม้ 

 ฟีดข่าวต้นไม้  
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 คู่มือการใช้งาน Mobile Application (iOS) 

                  

ฟังก์ชั่น “ ” ข้อมูลส่วนตัว เป็นฟังก์ชั่นที่จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยใน
ฟังก์ชั่นนี้  

 
ข้อมูลต้นไม ้เพ่ือแสดงจ านวนต้นไม้ของคุณ แบ่งออก 2 ประเภท ดังนี้ 

  การเพ่ิมต้นไม้รายต้น     การเพ่ิมต้นไม้รายแปลง 
 

 
แสดงสถิตคิ่าการกักเก็บคาร์บอนเครดิต และมูลค่าไม้ของคุณ 
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ฟังก์ชั่น “ ” ส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และเปลี่ยนรหัสผ่าน 

             

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” 

 

 เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการ จากนั้นแตะปุ่ม 
“บันทึก” 

 
เพ่ือบันทึกการแก้ไขข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” 

 

 เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการระบุรหัสผ่านเดิม >> ระบุ
รหัสผ่านใหม่ >> ระบุยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นแตะ
ปุ่ม “บันทึก” 

 
เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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ฟังก์ชั่น “ ” การเพ่ิมต้นไม้  เป็นฟังก์ชั่นที่ให้คุณสามารถเพ่ิมต้นไม้ หรือเพ่ิมพ้ืนที่แปลง ในการ
เพ่ิมต้นไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่แปลง ต้องตั้งค่าการเปิดบริการต าแหน่งที่ตั้ง (GPS) โดยมีขึ้นตอนดังนี้ เปิด “การตั้ง
ค่า” เลือก “ความเป็นส่วนตัว” แตะ “ต าแหน่งที่ตั้ง” เลือก “ขณะใช้แอพ” 

 

การเพิ่มต้นไม้ สามารถเพ่ิมต้นไม้ 3 ประเภท  
1. เพ่ิมต้นไม้รายต้น ไม่น าเข้าแปลง 
2. เพ่ิมต้นไม้รายต้น น าเข้าพ้ืนที่แปลง 
3. เพ่ิมต้นไม้รายแปลง  
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วิธีการเพิ่มต้นไม้  
1. เพ่ิมต้นไม้รายต้น ไม่น าเข้าแปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพต้นไม้ 
สามารถถ่ายรูปภาพ หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และ
กรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  
จากนั้นเลือกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายต้น” 
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ขั้นตอนที่ 3  
 
เลือกปักหมุดต าแหน่งต้นไม้ของคุณ โดยคุณสามารถ
แตะ ลงบริเวณแผนที่  

 
หรือ ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด ของต าแหน่งต้นไม้  
 

 
เมื่อคุณปักหมุดต าแหน่งต้นไม้เรียบร้อยแล้ว แตะ 
 

“ถัดไป”  
 

ขั้นตอนที่ 4  

เลือก “ไม่น าเข้าแปลง”  
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ขั้นตอนที่ 5 
 
 ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลต้นไม้ของ
คุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุมขวา
เพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียนต้นไม้” 
เพ่ือท าการแชร์ข้อมูลต้นไม้ของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้
ส าเร็จ แตะ “ตกลง”  
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2. เพ่ิมต้นไม้รายต้น น าเข้าพ้ืนที่แปลง  

                  

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพต้นไม้ 
สามารถถ่ายรูปภาพ หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และ
กรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  
จากนั้นเลือกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายต้น” 
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ขั้นตอนที่ 3  
 
เลือกปักหมุดต าแหน่งต้นไม้ของคุณ โดยคุณสามารถ
แตะ ลงบริเวณแผนที่  

 
หรือ ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด ของต าแหน่งต้นไม้  
 

 
เมื่อคุณปักหมุดต าแหน่งต้นไม้เรียบร้อยแล้ว แตะ 

“ถัดไป”  
 

ขั้นตอนที่ 4  

เลือก “น าเข้าแปลง”  
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ขั้นตอนที่ 5 
 

 ในกรณีที่ยังไม่มีพ้ืนที่แปลง แตะ “ ” 
 
 

ขั้นตอนที่ 6  
 
ระบุชื่อแปลง 

“ ” 
ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด  

“ ” 
หากต้องการลบ ละติจูด/ลองจิจูด แตะ 

“ ” 
เมื่อสร้างพ้ืนที่แปลงเรียบร้อย แตะ 

“ ” 
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ขั้นตอนที่ 7 
 
แตะ “รายการแปลง” ที่ต้องการน าต้นไม้เข้าแปลง  

 
แตะ “ถัดไป” 

 

ขั้นตอนที่ 8 
 
ยืนยันการน าเข้าแปลง แตะ “ใช้” เพ่ือยืนยัน 
หรือ แตะ “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกรายการแปลง 
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ขั้นตอนที่ 9 
 
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลต้นไม้ของ
คุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุมขวา
เพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียนต้นไม้” 
เพ่ือท าการแชร์ข้อมูลต้นไม้ของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 10  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้
ส าเร็จ แตะ “ตกลง”  
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3. เพ่ิมต้นไมร้ายแปลง 

                    

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพต้นไม้ 
สามารถถ่ายรูปภาพ หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และ
กรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  
จากนั้นเลือกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายแปลง” 
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ขั้นตอนที่ 3  

ระบชุื่อแปลง และจ านวนต้นไม้  

จากนั้นแตะ “ตกลง” 

 

ขั้นตอนที่ 4  

ระบุสถานที่ 

“ ” 
ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด  

“ ” 
หากต้องการลบ ละติจูด/ลองจิจูด แตะ 

“ ” 
เมื่อสร้างพ้ืนที่แปลงเรียบร้อย แตะ 

“ ” 
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ขั้นตอนที่ 5 
 
 ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลต้นไม้ของ
คุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุมขวา
เพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียนต้นไม้” 
เพ่ือท าการแชร์ข้อมูลต้นไม้ของคุณ 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้
ส าเร็จ แตะ “ตกลง”  
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การเพิ่มพื้นที่แปลง  

             

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมพ้ืนที่แปลง ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

หน้ารายการพ้ืนที่แปลง  สามารถเพ่ิมพ้ืนที่แปลง และ
ลบพ้ืนที่แปลงได้  

เพ่ิมพ้ืนที่แปลง แตะ “ ” 

หรือต้องการลบพื้นที่แปลง แตะ “ ”  
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ขั้นตอนที่ 1  

ระบุชื่อแปลง 

“ ” 
ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด  

“ ” 
หากต้องการลบ ละติจูด/ลองจิจูด แตะ 

“ ” 
เมื่อสร้างพ้ืนที่แปลงเรียบร้อย แตะ 

“ ” 

ขั้นตอนที่ 2  

หน้ารายการพ้ืนที่แปลง  จะปรากฏรายการพ้ืนที่สร้าง  
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การแก้ไขข้อมูลต้นไม้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  

เลือกรายการต้นไม้ที่ต้องการแก้ไข  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เลือก “แก้ไขข้อมูลต้นไม้” 
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ขั้นตอนที่ 3  

แก้ไขข้อมูลต้นไม้ที่ต้องการ แตะปุ่ม “บันทึก” 
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 การอัพเดทข้อมูลต้นไม้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  

เลือกรายการต้นไม้ที่ต้องการแก้ไข  

 

ขัน้ตอนที่ 2  

เลือก “อัพเดทข้อมูลต้นไม้” 
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ขั้นตอนที่ 3  

อัพเดทข้อมูลต้นไม้เรียบร้อย แตะปุ่ม “บันทึก” 
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ฟังก์ชั่น “ ” แผนที่  เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงแผนที่ต าแหน่งต้นไม้ และพ้ืนที่ต้นไม้ 
 ที่ท าการเพ่ิมต้นไม้และพ้ืนที่แปลงลงในระบบ 

 

ฟังก์ชั่น “ ” ฟีดข่าวต้นไม้ เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลข่าวการลงทะเบียนต้นไม้ของประชาชนทั่วไป  
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 คู่มือการใช้งาน Mobile Application (Android) 

       

ฟังก์ชั่น “ ” ข้อมูลส่วนตัว เป็นฟังก์ชั่นที่จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยใน
ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงข้อมูลส่วนตัว สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ และในฟังก์ชั่นนี้ยังประกอบไปด้วย 2 
ส่วน ดังนี้  

 
ข้อมูลต้นไม้ เพ่ือแสดงจ านวนต้นไม้ของคุณ แบ่งออก 2 ประเภท ดังนี้ 

  การเพ่ิมต้นไม้รายต้น     การเพ่ิมต้นไม้รายแปลง 
 

 
แสดงสถิติค่าการกักเก็บคาร์บอนเครดิตของคุณ 
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ฟังก์ชั่น “ ” ส าหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และเปลี่ยนรหัสผ่าน 

          

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการ จากนั้นแตะปุ่ม  

“ ” 
เพ่ือบันทกึการแก้ไขข้อมูล 

 
 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

คู่มือระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้ 
  (ส าหรับผู้ประกอบการ) 

 

       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด                                                                                                                        76 

 

              
 

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการระบุรหัสผ่านเดิม >> ระบุ
รหัสผ่านใหม่ >> ระบุยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นแตะ
ปุ่ม  

“ ” 
เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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ฟังก์ชั่น “ ” การเพ่ิมต้นไม้  เป็นฟังก์ชั่นที่ให้คุณสามารถเพ่ิมต้นไม้ หรือเพ่ิมพ้ืนที่แปลง ในการ
เพ่ิมต้นไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่แปลง ต้องตั้งค่าการเปิดบริการต าแหน่งที่ตั้ง (GPS) โดยมีขึ้นตอนดังนี้ เปิด “การตั้ง
ค่า” เลือก “ความเป็นส่วนตัว” แตะ “ต าแหน่งที่ตั้ง” เลือก “ขณะใช้แอพ” 

 

การเพิ่มต้นไม้ สามารถเพ่ิมต้นไม้ 3 ประเภท  
1. เพ่ิมต้นไม้รายต้น ไม่น าเข้าแปลง 
2. เพ่ิมต้นไม้รายต้น น าเข้าพ้ืนที่แปลง 
3. เพ่ิมต้นไม้รายแปลง  
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วิธีการเพิ่มต้นไม้  
1. เพ่ิมต้นไม้รายต้น ไม่น าเข้าแปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพต้นไม้ 
สามารถถ่ายรูปภาพ หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และ
กรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  
จากนั้นเลือกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายต้น” 
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ขั้นตอนที่ 3  
 
เลือกปักหมุดต าแหน่งต้นไม้ของคุณ โดยคุณสามารถ
แตะ ลงบริเวณแผนที่  

 
หรือ ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด ของต าแหน่งต้นไม้  
 

 
 

เมื่อคุณปักหมุดต าแหน่งต้นไม้เรียบร้อยแล้ว แตะ

ไอคอน เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
 

ขั้นตอนที่ 4  

เลือก “ไม่น าเข้าแปลง”  
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ขั้นตอนที่ 5 
 
 ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลต้นไม้ของ
คุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุมขวา
เพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียนต้นไม้” 
เพ่ือท าการแชร์ข้อมูลต้นไม้ของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้
ส าเร็จ แตะ “ตกลง”  
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2. เพ่ิมต้นไม้รายต้น น าเข้าพ้ืนที่แปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพต้นไม้ 
สามารถถ่ายรูปภาพ หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และ
กรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  
จากนั้นเลือกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายต้น” 
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ขั้นตอนที่ 3  
 
เลือกปักหมุดต าแหน่งต้นไม้ของคุณ โดยคุณสามารถ
แตะ ลงบริเวณแผนที่  
 

 
 

หรือ ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด ของต าแหน่งต้นไม้  
 

 
 

เมื่อคุณปักหมุดต าแหน่งต้นไม้เรียบร้อยแล้ว แตะ

ไอคอน เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
 

ขั้นตอนที่ 4  
 
เลือก “น าเข้าแปลง”  
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ขั้นตอนที่ 5 
 

 ในกรณีที่ยังไม่มีพ้ืนที่แปลง แตะ “ ” 
 
 

ขั้นตอนที่ 6  
 
ระบุสถานที่ 

“ ” 
ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด  

“ ” 
หากต้องการลบ ละติจูด/ลองจิจูด แตะ 

“ ” 
เมื่อสร้างพ้ืนที่แปลงเรียบร้อย  

แตะไอคอน เพ่ือบันทึกพ้ืนที่แปลง 
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ขั้นตอนที่ 7 
 
แตะ “รายการแปลง” ที่ต้องการน าต้นไม้เข้าแปลง  
ยืนยันการน าเข้าแปลง แตะ “ใช้” เพ่ือยืนยัน หรือ 
แตะ “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกรายการแปลง 

 

ขั้นตอนที่ 8 
 
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลต้นไม้
ของคุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” 
มุมขวาเพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียน
ต้นไม้” 
เพ่ือท าการแชร์ข้อมูลต้นไม้ของคุณ 

 
แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้
ส าเร็จ แตะ “ตกลง”  
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3. เพ่ิมต้นไม้รายแปลง                    

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพต้นไม้ 
สามารถถ่ายรูปภาพ หรือเลือกภาพจากคลังภาพ และ
กรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  
จากนั้นเลือกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายแปลง” 
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ขั้นตอนที่ 3  

ระบุชื่อแปลง และจ านวนต้นไม้  
จากนั้นแตะ “ตกลง” 

 

ขั้นตอนที่ 4  

ระบุสถานที่ 

“ ” 
ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด  

“ ” 
หากต้องการลบ ละติจูด/ลองจิจูด แตะ 

“ ” 
เมื่อสร้างพ้ืนที่แปลงเรียบร้อย  

แตะไอคอน เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 5 
 
ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลต้นไม้ของ
คุณ หากต้องการแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุมขวา
เพ่ือย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียนต้นไม้” 
เพ่ือท าการแชร์ข้อมูลต้นไม้ของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้
ส าเร็จ แตะ “ตกลง”  
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การเพิ่มพื้นที่แปลง  

                  

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพ่ิมพ้ืนที่แปลง ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

หน้ารายการพ้ืนที่แปลง  สามารถเพ่ิมพ้ืนที่แปลง และ
ลบพ้ืนที่แปลงได้  

เพ่ิมพ้ืนที่แปลง แตะ “ ” 
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ขั้นตอนที่ 1  

ระบุสถานที่ 

“ ” 
ระบุ ละติจูด/ลองจิจูด  

“ ” 
หากต้องการลบ ละติจูด/ลองจิจูด แตะ 

“ ” 
เมื่อสร้างพ้ืนที่แปลงเรียบร้อย  

แตะไอคอน เพ่ือบันทึกพ้ืนที่แปลง 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2  

หน้ารายการพ้ืนที่แปลง  สามารถเพ่ิมพ้ืนที่แปลง และ
ลบพ้ืนที่แปลงได้  
เพ่ิมพ้ืนที่แปลง แตะ “” 

หรือต้องการลบพื้นที่แปลง แตะ “ ”  
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การแก้ไขข้อมูลต้นไม้ 

                  

ขั้นตอนที่ 1  

เลือกรายการต้นไม้ที่ต้องการแก้ไข  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เลือก “แก้ไขข้อมูลต้นไม้” 

 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ต 
เพื่อสนับสนุน EU-FLEGT และ AEC 

คู่มือระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้ 
  (ส าหรับผู้ประกอบการ) 

 

       บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนีย่น จ ากัด                                                                                                                        91 

 

ขั้นตอนที่ 3  

แก้ไขข้อมูลต้นไม้ที่ต้องการ แตะปุ่ม “บันทึก” 
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 การอัพเดทข้อมูลต้นไม้ 

                  

 

ขั้นตอนที่ 1  

เลือกรายการต้นไม้ที่ต้องการแก้ไข 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  

เลือก “อัพเดทข้อมูลต้นไม้” 
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ขั้นตอนที่ 3  

อัพเดทข้อมูลต้นไม้เรียบร้อย แตะปุ่ม “บันทึก” 
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ฟังก์ชั่น “ ” แผนที่  เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงแผนที่ต าแหน่งต้นไม้ และพ้ืนที่ต้นไม้ที่ท าการเพ่ิมต้นไม้
และพ้ืนทีแ่ปลงลงในระบบ 

 

ฟังก์ชั่น “ ” ฟีดข่าวต้นไม้ เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลข่าวการลงทะเบียนต้นไม้ของประชาชนทั่วไป  
 


