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ค าน า 

คู่มอืการใช้ระบบสวนป่าออนไลน์ ส าหรบัผูป้ระกอบการ จดัท าขึ้นเพื่ออธบิายการท างานตลอดจนวธิกีารใช้ค าสัง่ 
ในหน้าจอต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบงาน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบไดอ้ย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ โดยในส่วนของ
เนื้อหาจะเริม่อธบิายวธิกีารใชง้านโปรแกรมเบื้องตน้ ความหมายของสญัลกัษณ์ต่าง ๆ วธิกีารเขา้สู่โปรแกรม การเขา้สู่เมนูหลกั 
เมนูย่อยของงานต่าง ๆ จนกระทัง่ถึงหน้าจอการท างานทีต่้องการ  จากนัน้จะเป็นการอธบิายวธิกีารท างานและวธิใีชค้ าสัง่  
ในหน้าจอนัน้ ๆ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และวธิกีารปฏิบตัิงานในระบบสวนป่า
ออนไลน์ ประกอบดว้ย การขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า การแจง้ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการขึน้ทะเบยีนสวนป่า การขึน้ทะเบยีน
ตรา และการตดัหรอืโค่นไม ้โดยจะอธบิายวธิกีารบนัทกึขอ้มลูในขัน้ตอนต่าง ๆ ของแต่ละระบบงาน 

 

ซึง่ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืการใชง้านโปรแกรมฉบบันี้ จะช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัประโยชน์ และสามารถใชร้ะบบงาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด  
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1. การใช้โปรแกรมเบือ้งต้น 
 

 

1.1 การใช้งานโปรแกรมเบือ้งต้น 
 

1.1.1 การเข้าสู่ระบบงาน (Log in) 
 

1) ใหพ้มิพ ์URL ตามทีไ่ดร้บั ในชอ่งทีอ่ยู่ (Address) ของ Browser จากนัน้กดปุ่ ม Enter บนแป้นพมิพ ์ระบบจะ
แสดงหน้าจอส าหรบัการ Log In เพื่อเขา้ระบบงานขึน้มาให ้ดงัภาพ 
  

  
 

2) ใหพ้มิพ ์“รหสัผูใ้ช”้ และ “รหสัผา่น” แลว้ Click ทีปุ่่ ม   เพื่อเขา้สู่ระบบงาน  โดยระบบจะแสดง
หน้าจอส าหรบัการเขา้ใชร้ะบบงานขึน้มาใหด้งัภาพ ทัง้นี้เมนูทีแ่สดงจะขึน้อยู่กบัสทิธใินการเขา้ใชร้ะบบงาน
ของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม ดงัภาพ 

 

 
 

  

 พิมพ์ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” 
แล้ว Click ปุ่ม “เข้าสูร่ะบบ” 
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3) ให ้Click ทีปุ่่ ม “ระบบงานสวนป่าออนไลน์” จะปรากฎหน้าจอแสดงสรุปขอ้มลูสถติกิารขึน้ทะเบยีนสวนป่าของ
แต่ละจงัหวดั พรอ้มตารางขอ้มลูค าขอล่าสุดขึน้มาให ้ดงัภาพ โดยระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มลูของจงัหวดัตาม
ผูใ้ช ้(User) ที ่Log in เท่านัน้ 

 

 
 

 
  

1.1.2 การใช้งานเมนูของระบบงาน 

เมื่อตอ้งการเขา้สูห่น้าจอการท างานของระบบโดยผ่านเมนูการใชง้าน ให ้Click ทีปุ่่ ม     ทีอ่ยูม่มุบนซา้ยของ
หน้าจอ  ระบบจะแสดงแถบเมนูการท างานขึน้มาใหท้างดา้นซา้ยของหน้าจอ ดงัภาพ 

 

 
 

 กดปุ่มนี้ เมือ่ตอ้งการให้ระบบแสดงแถบเมนูการ
ใช้งาน และกดซ้ำอีกครั้งเมื่อตอ้งการซ่อนเมนู 
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1.1.3 การออกจากระบบงาน (Log out) 

เมื่อตอ้งการออกจากระบบงาน ให ้Click ทีปุ่่ ม     ทีอ่ยู่มมุบนขวาของหน้าจอ  แลว้ให ้Click ทีปุ่่ ม “ออกจาก

ระบบ”   ดงัภาพ 
 

 
 
 

1.1.4 การเปล่ียนรหสัผ่าน 

 เมื่อตอ้งการเปลีย่นรหสัผ่าน ให ้Click ทีปุ่่ ม    ทีอ่ยูมุ่มบนขวาของหน้าจอ แลว้ให ้Click เลอืก “เปลีย่น

รหสัผ่าน”    ดงัภาพ    
 

   
 

 โดยจะปรากฏหน้าจอส าหรบัเปลีย่นรหสัผ่านแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

Click ที่ปุ่มนี้เมือ่ต้องการออกจาก
ระบบงาน (Log 0ut) 

 พิมพ์รหัสผ่านเดิม 

 พิมพ์รหัสผ่านใหม ่

 พิมพย์ืนยันรหัสผ่านใหม ่

Click  และเลือก “เปลี่ยนรหสัผา่น” 
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 ผูใ้ชส้ามารถเปลีย่นรหสัผ่านได ้โดยการพมิพร์หสัผ่านเดมิ จากนัน้จงึพมิพร์หสัผ่านใหม่ และพมิพย์นืยนัรหสัผ่าน
ใหม่อกีครัง้ เมื่อเรยีบรอ้ยแลว้ให ้Click ทีปุ่่ ม “เปลีย่นรหสัผ่าน” เพื่อท าการยนืยนัการเปลีย่นรหสัผ่าน และเมื่อเขา้ท างานใน
ระบบครัง้ต่อไปกส็ามารถใชร้หสัผ่านใหม่ไดท้นัท ี
 
1.1.5 การก าหนดเงื่อนไขการค้นหา และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ 
 

1) การค้นหาแบบก าหนดเงื่อนไข 

ให ้Click ทีปุ่่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัก าหนดเงือ่นไขในการคน้หาขึน้มาให ้ดงัภาพ โดย
ผูใ้ชส้ามารถระบุเงือ่นไขบางส่วน หรอืไม่ระบุเงือ่นไขเพื่อใหแ้สดงขอ้มลูทัง้หมดกไ็ด ้

 

 
 

เมื่อก าหนดเงือ่นไขเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม  เพื่อใหร้ะบบแสดงผลการคน้หาตามเงือ่นไขที่

ก าหนด กรณีตอ้งการยกเลกิเงือ่นไขการคน้หา ให ้Click ทีปุ่่ ม  
 

2) การแสดงข้อมูล 
หน้าจอแสดงผลตามเงือ่นไขการคน้หาขอ้มลู หรอืหน้าจอการท างานหน้าแรก ระบบจะแสดงเป็นตารางสรุป 

List รายการขอ้มลูตามเงือ่นไขทีค่น้หา หรอืรายการขอ้มลูทีเ่คยบนัทกึขอ้มลูไว ้หรอืรายการทีร่อรบัขอ้มลูทีส่่งมาจาก
ผูย้ื่นค ารอ้งขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

 กดปุ่มนี้ เมือ่ตอ้งการให้ค้นหา
ข้อมูลตามเงือ่นไขที่กำหนด 

 

Click รายการขอ้มูลที่ต้องการ เพือ่ให้ระบบ
แสดงรายละเอียดข้อมูลรายการนั้น 
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ผูใ้ชส้ามารถ Click รายการทีต่อ้งการตรวจสอบหรอืบนัทกึขอ้มลู จะปรากฎหน้าจอส าหรบัการบนัทกึ/
แกไ้ขขอ้มลู หรอืการแสดงขอ้มลูรายละเอยีดต่าง ๆ ขึน้มาให ้ดงัภาพ 
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1.1.6 เง่ือนไขการกรอกข้อมูล 

• ช่องทีบ่งัคบัใหบ้นัทกึขอ้มลู จะมสีญัลกัษณ์ * (ดอกจนัสแีดง) หากไม่บนัทกึขอ้มลูในช่องดงักล่าวระบบจะไม่
อนุญาตใหบ้นัทกึขอ้มลู 

 

 
 

• ช่องทีม่ขีอ้มลูพืน้ฐานใหเ้ลอืก จะมคี าว่า “เลอืกขอ้มลู” แสดงใหใ้นช่อง เช่น ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั เป็นตน้ ให้
พมิพค์ าหรอืขอ้ความบางส่วน ระบบจะแสดง List รายการขอ้มลูขึน้มาใหเ้ลอืก ดงัภาพ  
 

 
 

• ช่องขอ้มลูวนัที ่เมื่อ Click ทีช่่องวนัที ่ระบบจะแสดงปฏทินิให ้Click เลอืกวนัทีไ่ด ้หรอืถา้ตอ้งการพมิพว์นัที่
เองใหพ้มิพต์วัเลข 8 หลกัตดิกนั เช่น 16112520 (วนัเดอืนปี) ระบบจะใส่ขดีคัน่ระหว่างวนัทีใ่หอ้ตัโนมตั ิดงั

ตวัอย่าง   
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1.1.7 ความหมายของสญัลกัษณ์ (ICON) 
 

 ใชเ้มื่อตอ้งการกลบัหน้าเมนูหลกัของระบบ 
  

 ใชเ้มื่อตอ้งการไปทีห่น้าจอ  บรกิาร/Service ทีผู่ใ้ช ้(User) ไดร้บัสทิธใิชง้าน 
  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการใหแ้สดงแถบเมนูการท างานของระบบ  

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการบนัทกึขอ้มลู 

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการแกไ้ขขอ้มลู 

  

 ใชเ้มื่อตอ้งการลบรายการขอ้มลู 
  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการเปิดหน้าจอก าหนดเงือ่นไขในการคน้หาขอ้มลู ตามเงือ่นไขที่
ก าหนด 

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการคน้หาและใหแ้สดงขอ้มลูตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการเคลยีรข์อ้มลูในหน้าจอการท างานใหว้่าง 

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการคดัลอกขอ้มลู 

  

 ใชเ้มื่อตอ้งการน าเขา้ไฟล ์หรอืรปูภาพ 
  

 ใชเ้มื่อตอ้งการใหร้ะบบส่งขอ้มลูใหห้น่วยงานหรอืระบบงานอื่น 
  

 
ใชเ้มื่อมกีารแสดงพกิดัแผนที ่

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการดงึขอ้มลูจากบตัรประจ าตวัประชาชน โดยใชเ้ครื่องอ่านบตัร  

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการดงึขอ้มลูบุคคลจากชื่อผูย้ื่นค าขอทีก่รอกไวแ้ลว้ 

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการดงึขอ้มลูบุคคลจากฐานขอ้มลูของระบบ 

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการสัง่พมิพร์ายงานออกทางเครื่องพมิพ ์

  

 
ใชเ้มื่อตอ้งการใหร้ะบบออกรายงานในรปูแบบไฟล ์Microsoft Excel 
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2. บริการงานด้านสวนป่า 
 

ใชส้ าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูการขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า โดยเริม่ตัง้แต่การจดัท าค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า 
การค าขอขึน้ทะเบยีน การตรวจสอบและพจิารณาอนุมตั ิ ไปจนถงึการโอนขอ้มลูค าขอทีผ่่านการออกหนังสอืรบัรองฯ (สป.3) 
เรยีบรอ้ยแลว้ไปจดัเกบ็เป็นทะเบยีนหนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีด่นิสวนป่า (สป.3)  
 

2.1 ค าขอขึ้นทะเบียนท่ีดินสวนป่า 
 

 ใชส้ าหรบับนัทกึรายละเอยีดค าขอค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า โดยเริม่บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มลูผู้
ยื่นค าขอ/เจา้ของทีด่นิ ขอ้มลูหนังสอืรบัรอง และเอกสารแนบตา่งๆ เพื่อใหร้ะบบสรา้งแบบค าขอขึน้มาให ้จากนัน้จงึตรวจสอบ
ขอ้มลู และยนืยนัส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไมพ้จิารณา มวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้ 
 

ขัน้ตอนการท างาน 
 

1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิสวนป่า” จะปรากฎหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิ
เป็นสวนป่าแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฎหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่าแสดง
ขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
2.2) บนัทกึขอ้มลูค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า ประกอบดว้ย 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.1) ส่วนที ่1 ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า โดยมวีธิกีารบนัทกึขอ้มลู ดงันี้ 
 

 
 

เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ปุ่ม  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู  โดยผูใ้ชต้อ้งบนัทกึขอ้มลูทีผู่ย้ ื่น
ค าขอใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจงึจะสามารถไปบนัทกึขอ้มลูในแถบอื่น ๆ ต่อได ้

  

1. กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.1. ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่

Login 
1.2. กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.3. กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูให้

ตามวนัทีปั่จจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บข้อมูล 

2. กรอกข้อมูลผู้ยืน่คำขอ (ยืน่ด้วยตัวเอง / มอบอำนาจ) 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.2) ส่วนที ่2  บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดแปลงทีด่นิ เจา้ของทีด่นิและชนิดไมท้ีป่ลูก โดยมวีธิกีาร
บนัทกึขอ้มลู ดงันี้ 
2.2.2.1 ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่หลกัฐานทีด่นิ” เพื่อกรอกรายละเอยีดของแปลงทีด่นิทีน่ ามาขอ

ขึน้ทะเบยีนสวนป่า ดงัภาพ 
 

 
 

2.2.2.2 ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบักรอกรายละเอยีดแปลงทีด่นิขึน้มา ใหก้รอกรายละเอยีด
ของทีด่นิ ประกอบดว้ย ประเภททีด่นิ, หลกัฐานทีด่นิ, รายละเอยีดทีด่นิ (เลขที ่เล่มที ่
หน้าที ่แปลงเลขที ่ระวาง เนื้อที ่(ไร่-งาน-ตร.ว.) ทีต่ัง้ทีด่นิ อาณาเขตตดิต่อ ขอ้มลู
พกิดัแปลง และเอกสารแนบ (ส าเนาหลกัฐานทีด่นิ) เป็นตน้ โดยในช่องทีม่ี
เครื่องหมาย * (ดอกจนัสแีดง) หมายถงึช่องทีบ่งัคบัใหบ้นัทกึขอ้มลู โดยมวีธิกีาร 
ดงันี้ 
 

 

Click ที่ปุ่มนี้ เพือ่กรอกรายละเอยีด
ที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนสวนป่า 

1.เลอืกประเภททีด่นิ 
 
 

2. กรอกรายละเอยีดหลกัฐาน
ทีด่นิ 
 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะแสดงหน้าจอเป็นตารางสรุปขอ้มลูแปลงทีด่นิขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  

Click ที่ปุ่มนี้ เพือ่บันทกึขอ้มูลเจ้าของที่ดิน 

3. กรอกทีต่ัง้ทีด่นิ 
 
 

4. กรอกอาณาเขตตดิต่อของแปลงสวน
ป่า 
 
 

5. กรอกขอ้มลูพกิดัแปลงสวนป่า 
 
 

6. แนบไฟลเ์อกสาร (ส าเนาหลกัฐาน
ทีด่นิ) 

 
 

7. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บข้อมูล 
 

8. Click ที่ปุ่ม “ยกเลกิ” เมื่อตอ้งการปิดหน้าจอ 
เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก 
 

Click ที่ปุ่มนี้ เพือ่บันทกึขอ้มูลชนิดไมท้ี่ปลูก 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.2.3 กรณีทีต่อ้งการกรอกรายละเอยีดเจา้ของทีด่นิ สามารถท าไดโ้ดยการ Click ทีปุ่่ ม  ทีอ่ยู่
ในช่องเจา้ของทีด่นิ ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูเจา้ของทีด่นิมาให ้ดงัภาพ 

 

 

โดยผูใ้ชส้ามารถเพิม่รายชื่อเจา้ของทีด่นิไดม้ากกว่า 1 ราย โดย Click ทีปุ่่ ม   เพื่อเพิม่ขอ้มลูเจา้ของทีด่นิราย
ถดัไป 

 

1.ให้กรอกรายละเอยีดของ
เจ้าของที่ดนิ 

2. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

Click เลือกขอ้มูล  
จากแบบคำขอ หรอืขอ้มูล จากทะเบียน 
 เพื่อชว่ยกรอกรายละเอียดของเจ้าของ
ที่ดินอัตโนมัต ิ



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.2.4 กรอกรายละเอยีดชนิดไมท้ีป่ลูก โดยการ Click ทีปุ่่ ม  ทีอ่ยู่ในช่องชนิดไมท้ีป่ลูก ระบบ
จะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูชนิดไมท้ีป่ลูกมาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

ผูใ้ชส้ามารถบนัทกึขอ้มลูชนิดไมท้ีป่ลูกในแปลงทีด่นิไดม้ากกวา่ 1 ชนิด โดย Click ทีปุ่่ ม   ของช่องชนิดไมท้ี่
ปลูก เพื่อเพิม่ขอ้มลูชนิดไมร้ายการใหม่  หลงัจากบนัทกึขอ้มลูชนิดไมเ้รยีบรอ้ยแลว้ เมื่อกลบัมาหน้าจอหลกั ระบบจะสรุป
ขอ้มลูของแปลงทีด่นิทีข่อขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่าขึน้มาให ้ดงัภาพ

 

ข้อมูลแปลงที่ดนิ ข้อมูลเจ้าของที่ดิน ข้อมูลชนิดไมท้ี่ปลูก 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.3) ส่วนที ่3 ขอ้มลูเอกสารแนบ  โดยมวีธิกีารบนัทกึขอ้มลู ดงันี้ 
 

 
 

 เมื่อบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดค าขอทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..เพื่อตรวจสอบขอ้มลู แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
  

1.Click เลือกไฟล์เอกสารที่
ต้องการแนบ 
 

2. กรอกจำนวนหน้า หรอืวันที่
เอกสารหมดอาย ุ

4.Click เพื่อไปขั้นตอน
ตรวจสอบขอ้มูลที่บันทกึ 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.4) พมิพแ์บบค าขอ ให ้Click ปุ่ม    “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ “เพื่อพมิพ์
แบบค าขอ ดงัภาพ 

 

 
 

2.2.5) ยนืยนัส่งขอ้มลู ใหก้รมป่าไม ้โดย Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่ง
ขอ้มลู” เพื่อส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้ดงัภาพ 

 

 
 
 

2.2.6) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 

Click ปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการ
พิมพ์รายงานออกเครื่องพมิ 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2 ค าขอขึ้นทะเบียนตรา 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการค าขอขึน้ทะเบยีนตราประจ าสวนป่า โดยผูท้ าสวนป่าบนัทกึขอ้มลูค าขอออนไลน์ และการ
ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้  โดยมวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอขึน้ทะเบยีนตรา” จะปรากฏหน้าจอรายการค าขอขึน้ทะเบยีนตราประจ าสวนป่า แสดง

ขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอขึน้ทะเบยีนตราประจ าสวนป่าแสดง
ขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) แถบผูย้ื่นค าขอ  บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอขึน้ทะเบยีนตรา โดยเลอืกว่ายื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจ 
 

 
 

  
2.3) แถบขอ้มลูตรา  ให ้Click ทีแ่ถบ “ขอ้มลูตรา” จะปรากฎหน้าจอเพื่อใหแ้นบไฟลร์ปูภาพตราทีจ่ะขอขึน้

ทะเบยีนขึน้มาให ้ ดงัภาพ  
 
 

4. กรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ  
กรอกเลข 13 หลกั ระบบจะดงึขอ้มลูของผู้
ยื่นค าขอแสดงขึน้มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดยพมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอื
ฉบบัที”่ จะมรีายการหนังสอืรบัรองฯ แสดงใหเ้ลอืก 

3. กรอกขอ้มลูทีอ่ยู่ตาม 
ทะเบยีนราษฎร ์

2. กรอกขอ้มลูจ านวนตราทีข่อ 

5.Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บขอ้มูล 

3.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.4. ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.5. กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.6. กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 ใหแ้นบไฟลร์ปูภาพของตราประจ าสวนป่าทีต่อ้งการขึน้ทะเบยีน (1 รปูต่อ 1 ตรา) โดยจะสามารถแนบ
ไฟลไ์ดม้ากกว่า 1 ไฟล ์(กรณี 1 แปลงทีด่นิมมีากกว่า 1 ตรา) เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ให ้ให ้Click ทีปุ่่ ม 

“บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู 
 

2.4) แถบเอกสารแนบ บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ Click ทีแ่ถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอ
ส าหรบัการบนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /วนัที่
หมดอาย ุ
 

แสดงขอ้มลูหนังสอื
รบัรองทีผู่ท้ าสวนป่า
ไดร้บั 

Click ทีปุ่่ มนี้ เพื่อแนบไฟลร์ปูภาพตรา 
ทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีน 

Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บขอ้มูล 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดค าขอทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  
“ตรวจสอบขอ้มลู, ไปขัน้ตอนถดัไป”..เพื่อตรวจสอบขอ้มลูค าขอ แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.5) พมิพแ์บบค าขอ ให ้Click ปุ่ม    “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ “เพื่อพมิพแ์บบค า
ขอ ดงัภาพ 
 

 
 
 

2.6) ยนืยนัส่งขอ้มลู ใหก้รมป่าไม ้โดย Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” 
เพื่อส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 
 

 
 

2.7) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 

Click ปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการ
พิมพ์รายงานออกเครื่องพมิ 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้

 

 

   
Version: 3.0.0  24 
Release Date:25 /06/2564   

 

 

 
 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.3 ค าขอแจ้งการยกเลิกตรา 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการค าขอแจง้ยกเลกิทะเบยีนตราประจ าสวนป่า กรณีตรา ตราบุบสลายในสาระส าคญั สญูหาย
หรอืไม่ประสงคจ์ะท าสวนป่าต่อไป โดยมวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอแจง้การยกเลกิตรา” จะปรากฏหน้าจอแบบแจง้การยกเลกิตรา ตราบุบสลายใน

สาระส าคญั สญูหายหรอืไม่ประสงคจ์ะท าสวนป่าต่อไป แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

   
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอแจง้การยกเลกิตราประจ าสวนป่า
แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) Click แถบ “แถบผูย้ื่นค าขอ  ” บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอยกเลกิทะเบยีนตรา  
 

 
  

2.3) Click แถบ “ขอ้มลูตรา”  จะปรากฎหน้าจอแสดงขอ้มลูใหต้รวจสอบภาพตราทีต่อ้งการยกเลกิ ขึน้มาให ้
เพื่อตรวจสอบ ดงัภาพ  

 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีน
ตรา 
 โดยพมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะมี
รายการขึน้มาใหเ้ลอืก 

2. เลอืกวตัถุประสงค ์

4. กรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ 
(ยื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจ) 

5.Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บ
ข้อมูล 

Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บขอ้มูล 

3.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.7. ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.8. กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.9. กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.4) Click แถบ “เอกสารแนบ” ส าหรบัการบนัทกึขอัมลูและแนบไฟลเ์อกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัภาพ 
 

 
 

 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /วนัที่หมดอายุ 

3.Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บ
ข้อมูล 
4.Click ทีปุ่่ ม “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”.. ไปขัน้ตอน
ตรวจสอบ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้

 

 

   
Version: 3.0.0  29 
Release Date:25 /06/2564   

 

2.5) พมิพแ์บบค าขอ โดย Click ทีปุ่่ ม  “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ” เพื่อแสดงแบบค า
ขอ และพมิพแ์บบค าขอ ดงัภาพ 

 

  
 

2.6) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อ
ส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 
 

  
 

2.7) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 

 
2.4 ค าขอโอนทะเบียนสวนป่า 
 

Click ปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการพิมพร์ายงาน
ออกเครื่องพิม 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 ใชส้ าหรบับนัทกึรายละเอยีดค าขอรบัโอนทะเบยีนสวนป่า โดยบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ/
เจา้ของทีด่นิ ขอ้มลูหนังสอืรบัรอง และเอกสารแนบต่างๆ เพื่อใหร้ะบบสรา้งแบบค าขอขึน้มาให ้จากนัน้จงึตรวจสอบขอ้มลู และ
ยนืยนัส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไมพ้จิารณา ซึง่จะมสีถานะ/ขัน้ตอนแจง้ผูใ้ชข้ณะท างาน มวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้ 
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอโอนทะเบยีนทีด่นิสวนป่า” จะปรากฎหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูค าขอโอนทะเบยีนทีด่นิ

เป็นสวนป่าแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฎหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอโอนทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่าแสดง
ขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) Click แถบ “แถบผูย้ื่นค าขอ” บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอโอนทะเบยีนสวนป่า ประกอบดว้ย 
2.2.1) ส่วนที ่1 ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า โดยมวีธิกีารบนัทกึขอ้มลู ดงันี้ 

 
 
 

 
 

เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ปุ่ม  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู  โดยผูใ้ชต้อ้งบนัทกึขอ้มลูทีผู่ย้ ื่น
ค าขอใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจงึจะสามารถไปบนัทกึขอ้มลูในแถบอื่น ๆ ต่อได ้

  

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

3. กรอกข้อมูลผู้ยืน่คำขอ (ยืน่ด้วยตัวเอง / มอบอำนาจ) 
 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.10.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.11.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.12.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดยพมิพ์
ตวัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการขึน้มา
ใหเ้ลอืก 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.2) ส่วนที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดแปลงทีด่นิ เจา้ของทีด่นิและชนิดไมท้ีป่ลูก โดยมวีธิกีารบนัทกึขอ้มลู 
ดงันี้ 

2.2.2.1 ให ้Click ทีปุ่่ ม   เพื่อกรอกรายละเอยีดของผูข้อรบัโอนทะเบยีนสวนป่า ดงัภาพ 
 

 
 
 

2.2.2.2 ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงขอ้มลูรายละเอยีดแปลงทีด่นิขึน้มา  ใหก้รอกรายละเอยีด
ของผูข้อรบัโอนทีด่นิช่อง “โอนใหก้บั”   โดยในช่องทีม่เีครื่องหมาย * (ดอกจนัสแีดง) 
หมายถงึช่องทีบ่งัคบัใหบ้นัทกึขอ้มลู 

 
  

Click ที่ปุ่มนี้ เพือ่กรอกรายละเอยีด 
ผูข้อรบัโอนทะเบยีนสวนป่า 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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โดยมวีธิกีารบนัทกึขอ้มลู ดงันี้ 
 

 
 
  

1.เลอืกประเภทการ
โอน 

 
 

2. กรอกข้อมูลผูข้อรบัโอนทะเบยีนสวนป่า 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

4. Click ที่ปุ่ม “ยกเลกิ” เมื่อตอ้งการปิดหน้าจอ 
เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลัก 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะแสดงหน้าจอเป็นตารางสรุปขอ้มลูแปลงทีด่นิ และชื่อผูข้อรบัโอน
ทะเบยีนสวนป่า ขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

2.2.2.3 กรณีทีต่อ้งการกรอกรายละเอยีดผูข้อรบัโอนทะเบยีนสวนป่ามากกว่า 1 ราย สามารถท าได้

โดยการ Click ทีปุ่่ ม  ทีอ่ยู่ในช่อง “โอนใหก้บั” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึ
ขอ้มลูผูข้อรบัโอนทะเบยีนสวนป่า มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

โดยผูใ้ชจ้ะสามารถกรอกรายชื่อผูข้อรบัโอนทะเบยีนสวนป่า ไดม้ากกว่า 1 ราย โดย Click ทีปุ่่ ม   เพื่อเพิม่
ขอ้มลูเจา้ของทีด่นิรายถดัไป 

 

Click ที่ปุ่มนี้ เมือ่ตอ้งการเพิ่ม
ข้อมูลผูร้ับโอน 
 

แสดงชื่อเจ้าของที่ดินผูโ้อน แสดงชื่อผูร้ับโอน 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2.3) ส่วนที ่3 ขอ้มลูเอกสารแนบ  โดยมวีธิกีารบนัทกึขอ้มลู ดงันี้ 
 

 
 

 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click  ปุ่ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

 
  

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

2. กรอกจำนวนหน้า หรอืวันที่
เอกสารหมดอาย ุ

 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

กดปุ่มนี ้เมือ่ต้องการพิมพร์ายงาน
ออกทางเครือ่งพิม 

 

4.Click ทีปุ่่ ม “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”.. ไปขัน้ตอน
ตรวจสอบ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.3) พมิพแ์บบค าขอ โดย Click ทีปุ่่ ม  “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ” เพื่อแสดงแบบค า
ขอ และพมิพแ์บบค าขอ ดงัภาพ 
 

 
 
 
 

2.4) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อส่ง
ขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 

 

  
 

Click ปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการ
พิมพ์รายงานออกเครื่องพมิ 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.5) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 
 

 
 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.5 ค าขอใบแทนหนังสือรบัรองการขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการบนัทกึขอ้มลูค าขอใบแทนหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า โดยบนัทกึขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ/เจา้ของทีด่นิ ขอ้มลูหนังสอืรบัรอง และเอกสารแนบต่างๆ เพื่อใหร้ะบบสรา้งแบบค าขอ
ขึน้มาให ้จากนัน้จงึตรวจสอบขอ้มลู และยนืยนัส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไมพ้จิารณา ซึง่จะมสีถานะ/ขัน้ตอนแจง้ผูใ้ชข้ณะท างาน 
มวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอใบแทนหนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีด่นิสวนป่า” จะปรากฏหน้าจอค าขอใบแทน

หนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีด่นิสวนป่า แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการขึน้
ทะเบยีนทีด่นิสวนป่าแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

   
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) ใหเ้ลอืกหนังสอืรบัรอง (สป.3) ทีต่อ้งการบนัทกึการขอใบแทนฯ โดยการพมิพเ์ลขทีข่อง สป.3 ลงในช่องที่
ค าว่า “เลอืกขอ้มลู” ระบบจะแสดงรายการเลอืกของ สป. 3 ตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

2.3) บนัทกึรายละเอยีดการขอใบแทนหนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีด่นิสวนป่า ดงันี้ 
2.3.1) บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ โดยเมอืเลอืกรายการ สป.3 แลว้ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอ

ใบแทนหนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีด่นิสวนป่าขึน้มาให ้ดงัภาพ  
 

  
 

ใหเ้ลอืกรายการ สป.3 ที่
ตอ้งการ 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.
3) โดยพมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอื
ฉบบัที”่ จะม ีList รายการขึน้มาให้
เลอืก 

4. กรอกข้อมูลผู้ยืน่คำขอ  
(ยื่นด้วยตัวเอง / มอบอำนาจ) 

 

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

2.เลอืกเหตุผลทีข่อใบแทนฯ 

3.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.13.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่

Login 
1.14.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.15.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้าม

วนัทีปั่จจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้

 

 

   
Version: 3.0.0  40 
Release Date:25 /06/2564   

 

 ใหร้ะบุเหตุผลของการยื่นค าขอใบแทนฯ แลว้บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอโดยเลอืกว่าจะยื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบ
อ านาจใหผู้อ้ื่นท าการแทน หากยื่นดว้ยตนเองระบบจะดงึขอ้มูลผูท้ าสวนป่าขึน้มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิและเมื่อบนัทกึ

ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูการยื่นค าขอใบแทนฯ 
2.3.2) ตรวจสอบขอ้มลูแปลงทีด่นิและไมท้ีป่ลูกว่าถูกตอ้งหรอืไม ้โดยการ Click ทีแ่ถบ “ขอ้มลูแปลง

ทีด่นิ/ไมท้ีป่ลูก” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอยีดของแปลงทีด่นิและไมท้ีป่ลูก ทีต่อ้งการแจง้ขอ
ใบแทน ขึน้มาใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง  ดงัภาพ 

 

 
 
 

2.3.3) Click แถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการบนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้
เพื่อบนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ ดงัภาพ 

 

    
 

ตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีด
แปลงทีด่นิและไมท้ีป่ลูก 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /
วันที่หมดอาย ุ

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

  
 

2.3.4) พมิพแ์บบค าขอ โดย Click ทีปุ่่ ม  “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ” เพื่อแสดง
แบบค าขอ และพมิพแ์บบค าขอ ดงัภาพ 

 
 

กดปุ่มนี ้เมือ่ต้องการพิมพร์ายงาน
ออกทางเครือ่งพิม 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.4) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อส่ง
ขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 

 

 
 

2.5) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 
 

 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.6 การแจ้งบญัชีแสดงชนิดและจ านวนไม้ 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการแจง้ จ านวนไมท้ีท่ าการปลูกและบ ารงุรกัษา ในทีด่นิทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นสวนป่า จากผู้ทำสวน
ป่า โดยเริ่มขั้นตอนจากการบันทึกคำขอ การตรวจสอบ และการยืนยันส่งข้อมูลให้กรมป่าไม้ โดยมีวิธกีารใช้งาน  ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “การรบัแจง้บญัชแีสดงชนิดและจ านวนไม”้ จะปรากฏหน้าจอการรบัแจง้บญัชแีสดงชนิดและ

จ านวนไมแ้สดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึการรบัแจง้บญัชแีสดงชนิดและจ านวนไม้
แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

  
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) Click แถบ “แถบผูย้ื่นค าขอ  ” บนัทกึขอ้มลูบญัชแีสดงชนิดและจ านวนไม ้บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอขึน้ โดย
เลอืกว่ายื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจ 

 

 
 

2.3) บนัทกึขอ้มลูชนิด และจ านวนไมท้ีป่ลูก โดย Click ทีแ่ถบ “บญัชแีสดงชนิด จ านวนไมท้ีป่ลูก” จะปรากฎ
หน้าจอแสดงขอ้มลูแปลงทีด่นิทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นสวนป่าเพื่อใหบ้นัทกึจ านวนตน้ไมท้ีป่ลูกในแปลงทีด่นินั ้
ดงัภาพ  

 

3. กรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ (ยืน่ดว้ยตนเอง 
หรอืมอบอ านาจ) 

กรอกเลข 13 หลกั ระบบจะดงึขอ้มลู
ของผูย้ ื่นค าขอแสดงขึน้มาใหโ้ดย
อตัโนมตั ิ

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดยพมิพ์
ตวัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการ
ขึน้มาใหเ้ลอืก 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.16.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.17.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.18.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไปขัน้ตอนถดัไป”..จะ
ปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไม่ถูกตอ้งครบถว้นให ้Click ปุ่ม 

 “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

1.บนัทกึจ านวนตน้ไมใ้นแปลง
ทีด่นิ 

2. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

Click เพิม่ชนิดไม ้



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.4) พมิพแ์บบแจง้ “แบบบญัชแีสดงชนิด และจ านวนไม ทีท่ าการปลูกและบ ารุงรกัษา”  โดยการ Click ที่
แถบ “แบบแจง้” ระบบจะแสดงรายการแบบแจง้ ขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.5) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อส่ง
ขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 
 

 

  

Click ปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการพิมพร์ายงาน
ออกเครื่องพิม 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.6) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 
 

 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.9 การแจ้งเปล่ียนแปลงชนิดและจ านวนไม้ในสวนป่า 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลูการค าขอเปลีย่นแปลงชนิดไมห้รอืจ านวนไม ้(เพิม่-ลด) ส าหรบักรณีการปลูก
เพิม่ หรอืการเกดิความเสยีหายของตน้ไม ้ เพื่อท าการปรบัปรุงจ านวนและชนิดไมใ้นบญัชรีายการไม ้   โดยจะมวีธิกีารใชง้าน
โปรแกรม ดงันี้ 
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอเปลีย่นแปลงชนิดไมห้รอืจ านวนไม ้(เพิม่-ลด)” จะปรากฏหน้าจอการขอเปลีย่นแปลงชนิด

ไมห้รอืจ านวนไม ้(เพิม่-ลด) แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอเปลีย่นแปลงชนิดไมห้รอืจ านวนไม ้
(เพิม่-ลด) แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) ใหเ้ลอืกหนังสอืรบัรอง (สป.3) ทีต่อ้งการบนัทกึการขอเปลีย่นแปลงฯ โดยการพมิพเ์ลขทีข่อง สป.3 ลงใน
ช่องทีค่ าว่า “เลอืกขอ้มลู” ระบบจะแสดง List รายการ สป. 3 ตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

2.3) บนัทกึรายละเอยีดการขอเปลีย่นแปลงชนิดไมห้รอืจ านวนไม ้ดงันี้ 
2.3.1) บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ โดยเมอืเลอืกรายการ สป.3 แลว้ ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึค า

ขอเปลีย่นแปลงชนิดหรอืจ านวนไมข้ึน้มาให ้ดงัภาพ  
 

 

ใหเ้ลอืกรายการ สป.3 ที่
ตอ้งการ 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดย
พมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList 
รายการขึน้มาใหเ้ลอืก 

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บข้อมูล 
 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.19.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.20.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.21.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 
3. กรอกข้อมูลผูย้ื่นคำขอ (ยื่นดว้ยตัวเอง / มอบอำนาจ) 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ปุ่ม  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู  โดยผูใ้ชต้อ้งบนัทกึ
ขอ้มลูทีผู่ย้ ื่นค าขอใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นจงึจะสามารถไปบนัทกึขอ้มลูในแถบอื่น ๆ ต่อได ้
 

2.3.2) บนัทกึขอ้มลูการขอเปลีย่นแปลงชนิดไม ้หรอืเพิม่ลดจ านวนตน้ไม ้โดยการ Click ทีแ่ถบ “ขอ้มลู
แปลงทีด่นิ/ไมท้ีป่ลูก” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึการขอเปลีย่นแปลงชนิดหรอืจ านวนไม้
ขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

2.3.3) บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ Click ทีแ่ถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการ
บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

กดปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการ “เพิม่ชนิด และจ านวนพนัธุ์
ไม”้ 

กดปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการ “ลดจ านวนตน้ไม”้ ในแปลง
ทีด่นิ 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /วนัที่หมดอายุ 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.3.4) พมิพแ์บบค าขอ โดยการ Click ทีแ่ถบ “แบบค าขอ” ระบบจะแสดงรายการแบบค าขอขึน้มาให ้ดงั
ภาพ 

  

  
 

2.4) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อส่ง
ขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 
 

 
 

2.5) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 
 

 
  

กดปุ่มนี ้เมือ่ต้องการพิมพร์ายงาน
ออกทางเครือ่งพิม 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.10 การแจ้งการตดัหรือโค่นไม้ 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบับนัทกึขอ้มลูค าขอแบบแจง้ตดัหรอืโค่นไมท้ีไ่ดม้าจากการท าสวนป่า โดยบนัทกึขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ/เจา้ของทีด่นิ ขอ้มลูหนังสอืรบัรอง และเอกสารแนบต่างๆ เพื่อใหร้ะบบสรา้งแบบค าขอขึน้มา
ให ้จากนัน้จงึตรวจสอบขอ้มลู และยนืยนัส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่า มวีธิกีารใชง้านโปรแกรม  ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “รบัแบบแจง้การตดัหรอืโค่นไม”้ จะปรากฏหน้าจอรบัแบบแจง้การตดัหรอืโค่นไมท้ีไ่ดม้าจากการ

ท าสวนป่าแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูแบบแจง้การตดัหรอืโค่นไมท้ีไ่ดม้า
จากการท าสวนป่าแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) ใหเ้ลอืกหนังสอืรบัรอง (สป.3) ทีต่อ้งการบนัทกึการขอแจง้ตดัหรอืโค่นไมฯ้ โดยการพมิพเ์ลขทีข่อง สป.3 
ลงในช่องทีค่ าว่า “เลอืกขอ้มลู” ระบบจะแสดง List รายการ สป. 3 ตามเงือ่นไขทีเ่ลอืกขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

  
 

2.3) บนัทกึรายละเอยีดการแจง้ตดัหรอืโค่นไมท้ีไ่ดม้าจากการท าสวนป่า ดงันี้ 
2.3.1) บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ โดยเมอืเลอืกรายการ สป.3 แลว้ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอ

เปลีย่นแปลงชนิดหรอืจ านวนไมข้ึน้มาให ้ดงัภาพ  
 

 
 
 

ใหเ้ลอืกรายการ สป.3 ที่
ตอ้งการ 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดยพมิพ์
ตวัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการขึน้มา
ใหเ้ลอืก 

3. กรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ 
(ยื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจ) 

4 .Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บ
ข้อมูล 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.22.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.23.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.24.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 ใหบ้นัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอโดยเลอืกว่าจะยื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นท าการแทน หากยื่นดว้ย
ตนเองระบบจะดงึขอ้มลูผูท้ าสวนป่าขึน้มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ และเมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม 

“บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ 
 

2.3.2) บนัทกึขอ้มลูจ านวนไมท้ีแ่จง้ตดัหรอืโค่นไม ้ โดย Click ทีแ่ถบ “ขอ้มลูแปลงทีด่นิ/ไมท้ีป่ลูก” ระบบ
จะแสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึการแจง้ตดัหรอืโค่นไมข้ึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 
 

ให ้Click ปุ่ม  “เลอืกตน้ไมท้ีต่อ้งการตดัหรอืโค่น” ระบบจะแสดงหน้าจอย่อยส าหรบั

บนัทกึขอ้มลูจ านวนไมท้ีต่ดัหรอืโค่นขึน้มาให ้ดงัภาพ เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อ
จดัเกบ็ขอ้มลู 

 

 
 

2.3.3) บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ Click ทีแ่ถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการ
บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้ดงัภาพ 

กดปุ่มนี้ เมื่อตอ้งการ “บนัทกึจ านวนไมท้ีแ่จง้ตดัหรอืโค่น” 

.Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บ
ข้อมูล 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /วนัที่หมดอายุ 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้

 

 

   
Version: 3.0.0  59 
Release Date:25 /06/2564   

 

 

2.3.4) พมิพแ์บบค าขอ โดยการ Click ทีแ่ถบ “แบบค าขอ” ระบบจะแสดงรายการแบบค าขอขึน้มาให ้ดงั
ภาพ 

 

 
 

2.4) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อส่ง
ขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 
 

  
 

2.5) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 

 
 

กดปุ่มนี ้เมือ่ต้องการพิมพร์ายงาน
ออกทางเครือ่งพิม 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.11 ค าขอออกใบแทนหนังสือรบัรองการแจ้งตดัหรือโค่นไม้  
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการบนัทกึขอ้มลูค าขอการขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไม ้ ในทีด่นิทีข่ ึน้
ทะเบยีนเป็นสวนป่าจากผู้ทำสวนป่า โดยมวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขอใบแทนหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไม”้ จะปรากฏหน้าจอค าขอใบแทนหนังสอื

รบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไมแ้สดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึขอ้มลูค าขอใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้
การตดัหรอืโค่นไมท้ีไ่ดม้าจากการท าสวนป่า แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

   
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) ใหเ้ลอืกหนังสอืรบัรองแจง้ตดัหรอืโค่นทีต่อ้งการบนัทกึการขอใบแทนฯ โดยการพมิพเ์ลขทีล่งในช่องทีค่ า
ว่า “เลอืกขอ้มลู” ระบบจะแสดง List รายการตามเงือ่นไขทีข่ ึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

  
 

2.3) บนัทกึรายละเอยีดขอใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไม ้ดงันี้ 
2.3.1) บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ โดยเมอืเลอืกรายการหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไมแ้ลว้ระบบจะ

แสดงหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอใบแทนขึน้มาให ้ดงัภาพ  
 

 
 

 ใหบ้นัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอโดยเลอืกว่าจะยื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นท าการแทน หากยื่นดว้ย
ตนเองระบบจะดงึขอ้มลูผูท้ าสวนป่าขึน้มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ และเมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม 

“บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ fy’4kr 
 

ใหเ้ลอืกรายการหนังสอืรบัรองแจง้ตดัทีต่อ้งการ 

เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดยพมิพ์
ตวัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการ
ขึน้มาใหเ้ลอืก 

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.25.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.26.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.27.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 

3. กรอกข้อมูลผูย้ื่นคำขอ (ยื่นดว้ยตัวเอง / มอบอำนาจ) 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.3.2) ตรวจสอบขอ้มลูตน้ไมท้ีแ่จง้ตดัหรอืโค่นไม ้ ให ้ Click แถบ “ขอ้มลูการแจง้ตดัหรอืโค่นไม”้ ระบบ
จะแสดงหน้าจอขอ้มลูการแจง้ตดัหรอืโค่นไมข้ึน้มาให ้ดงัภาพ 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.3.3) บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ Click ทีแ่ถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการ
บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /
วันที่หมดอาย ุ

 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.4) พมิพแ์บบค าขอ โดย Click ทีปุ่่ ม  “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ” เพื่อแสดงแบบค า
ขอ และพมิพแ์บบค าขอ ดงัภาพ 

 

 
 

2.5) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อ
ส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 
 

 
 

2.6) เมื่อกลบัหน้าจอหลกั ระบบจะแสดงรายการค าขอ และสถานะของค าขอ ดงัภาพ 
 

  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.12 บญัชีรายการไม้ท่ีแจ้งตดัหรือโค่น 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการบนัทกึขอ้มลูรายการไม ้ จ านวนทีแ่จง้ตดัหรอืโค่นไมแ้ละชนิดไมท้ีแ่จง้ตดัหรอืโค่น  เพื่อ
จดัท าบญัชรีายการไม ้ มวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้ 
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “บญัชรีายการไมท้ีแ่จง้ตดัหรอืโค่น” จะปรากฏหน้าจอบญัชรีายการไมท้ีแ่จง้ตดัหรอืโค่น แสดง

ขึน้มาให ้ ดงัภาพ 
 

   
 
 

2) การบนัทึกบญัชีรายการไม ้
2.1) ให ้Click แถบ “บญัชรีายการไม”้  จะปรากฏหน้าจอบญัชรีายการไม ้แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

สรา้งขอ้มลูท่อนไม ้โดย Click ปุ่ม “ท่อน” ระบบจะแสดงหน้าจอย่อย  ส าหรบับนัทกึขอ้มลูไมท้่อน ดงัภาพ 

เลอืกขอ้มลูการแจง้ตดัหรอืโคน่ไมท้ีต่อ้งการ 

Click ปุ่ม “ท่อน”เพือ่สรา้งบญัชไีม ้

Click แถบ “บญัชรีายการไม”้ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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เมื่อบนัทกึขอ้มลู ขนาดท่อนไม ้และจ านวนของท่อนไมท้ีต่ดัโค่น ของตน้ไมท้ีต่ดัโค่น เรยีบรอ้ย

แลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู  และกลบัหน้าจอ“บญัชรีายการไม”้ ดงัภาพ 
 

  
 

กรณีตอ้งการตรวจสอบรายละเอยีดของท่อนไมท้ีบ่นัทกึไว ้ให ้Click  ทีข่อ้มลูรายการไม ้.ภายใต้
หวัขอ้ ”ไมท้่อนทีเ่กดิจากการตดัหรอืโค่น” เพื่อแสดงจ านวนและรายละเอยีด ดงัภาพ 

 

1. บนัทกึขอ้มลูขนาดและจ านวนของ
ท่อนไมท้ีต่ดัโค่น ของแต่ละตน้ 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บข้อมูล 

2. ระบุจำนวนท่อนไมท่ี่ตัดได้ ของแต่ละต้น 

2. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บข้อมูล 

1. กรอกข้อมูลบัญชีไม้ เล่มที่, ฉบับที,่ ลงวนัที ่



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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การลบท่อนไมท้ีบ่นัทกึไว ้ให ้Click  เลอืกท่อนไมท้ีต่อ้งการลบ  และ Clck ปุ่ ม “ลบ”  เพื่อลบท่อนไมท้ี่
เลอืก 

 

2.13 แบบแจ้งหนังสือบญัชีแสดงรายการไม้ท่ีได้จากการท าสวนป่า 
 

1. Click แสดงจำนวนไม้ทอ่น 

บันทึกเลขที่ประจำทอ่น 

กรณีตอ้งการลบ ท่อนไม้ ให้ Click เลือก
ท่อนไม้ที่ตอ้งการ และ Click ปุ่ม “ลบ”   

Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บขอ้มูล 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการบนัทกึค าขอน าไมท้ีไ่ดจ้ากการท าสวนป่าเคลื่อนที ่ เพื่อแจง้ขอออกใบอนุญาตน าไม้
เคลื่อนที ่โดย โดยมวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “การรบัแบบแจง้/ออกใบอนุญาตน าไมเ้คลื่อนที”่ จะปรากฏหน้าจอการรบัแบบแจง้/ออก

ใบอนุญาตน าไมเ้คลื่อนที ่แสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอส าหรบับนัทกึค าขอการรบัแบบแจง้/ออกใบอนุญาตน า
ไมเ้คลื่อนทีแ่สดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

  
 

2.2) บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขออนุญาตน าไมเ้คลื่อนที ่โดยเลอืกว่ายื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.3) บนัทกึขอ้มลูการขออนุญาตน าไมเ้คลื่อนที ่โดย Click ทีแ่ถบ “การขอเคลื่อนที”่ จะปรากฎหน้าจอบนัทกึ
ขอ้มลูการขออนุญาตน าไมเ้คลื่อนทีข่ ึน้มาให ้ดงัภาพ  

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดยพมิพ์
ตวัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการ
ขึน้มาใหเ้ลอืก 

2. กรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ (ยืน่ดว้ยตนเอง 
หรอืมอบอ านาจ) 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.28.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.29.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.30.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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5. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูล 

1.บนัทกึขอ้มลู ผูร้บัมอบไม ้

2.บนัทกึขอ้มลู ผูน้ าไมเ้คลื่อนที่
2 

3.บนัทกึขอ้มลู สถานที ่ปลายทาง 

4.บนัทกึขอ้มลู ระยะเวลาน าไมเ้คลื่อนที่ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.4) บนัทกึขอ้มลูบญัชรีายการไม ้โดยการ Click ทีแ่ถบ “บญัชแีสดงรายการไม”้ ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบั
การบนัทกึขอ้มลูรายการไมท้ีน่ าเคลื่อนที ่ขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

 
 

2.4.1) ให ้Click ปุ่ม “เพิม่” ระบบจะแสดงหน้าจอย่อยส าหรบับนัทกึขอ้มลูจ านวนไมท้ีต่อ้งการน าเคลื่อนที ่
ดงัภาพ 
 

 
 

2.4.2) ใหเ้ลอืกหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไม ้จากรายการเลอืก และให ้Click ปุ่ ม .”คน้หา” 

 เพื่อแสดงขอ้มลูรายการไมต้ามหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโคน่ไม ้ ดงัภาพ 
 

Click ที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการไม ้
 

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโคน่ไม ้โดย
พมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการขึน้มา
ใหเ้ลอืก 

2. Click ที่ปุ่มนี้ เพือ่ค้นหารายการไม้ตามหนังสอืรบัรอง 
การแจง้ตดัหรอืโคน่ไมก้ารแจง้ตดัหรอืโค่นไม ้ 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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  เมื่อเลอืกรายการไมท้ีต่อ้งการ ให ้Click ปุ่ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู ระบบจะ
กลบัมายงัหน้าจอ “บญัชแีสดงรายการไม”้  แสดงขอ้มลูสรุปจ านวนรายการไมต้ามหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไม ้ ดงั
ภาพ 

 

 
 

2.5) บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ Click ทีแ่ถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการบนัทกึ
ขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

1.Click เลอืกรายการไมท้ีต่อ้งการ 

2.Click ที่ปุ่มนี้ เพือ่บันทกึรายการ
ไม้ 

 

.Click แสดงรายการไม ้

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

 
 
 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 

3. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ”  
เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 

2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /
วันที่หมดอาย ุ

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.6) พมิพแ์บบค าขอ โดย Click ทีปุ่่ ม  “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ” เพื่อแสดงแบบค า
ขอ และพมิพแ์บบค าขอ ดงัภาพ 

 

 
 

2.7) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อ
ส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 

 

 
 

  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.14 ค าขออนุญาตใช้สถานท่ีเพื่อท าการแปรรปูไม้ 
 

 เป็นหน้าจอทีใ่ชส้ าหรบัการบนัทกึค าขออนุญาตใชส้ถานทีเ่พื่อท าการแปรรปูไม ้ โดยมวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้  
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ค าขออนุญาตใชส้ถานทีเ่พื่อท าการแปรรปูไม”้ จะปรากฏหน้าจอรบัค าอนุญาตใชส้ถานทีเ่พื่อท า

การแปรรปูไมแ้สดงแสดงขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

2) กรณีท่ีต้องการบนัทึกค าขอเพ่ิมใหม ่

2.1) ให ้Click ทีปุ่่ ม “เพิม่”  จะปรากฏหน้าจอค าขออนุญาตใชส้ถานทีเ่พื่อท าการแปรรปูไมแ้สดง
ขึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.2) บนัทกึขอ้มลูผูย้ื่นค าขอค าขออนุญาตใชส้ถานทีเ่พื่อท าการแปรรปูไม ้โดยเลอืกว่ายื่นดว้ยตนเอง หรอืมอบ
อ านาจ 

 

    
 

2.3) บนัทกึขอ้มลูสถานทีแ่ปรรปูไม ้โดยการ Click ทีแ่ถบ “การขอใชส้ถานที”่ จะปรากฎหน้าจอบนัทกึขอ้มลู
หนังสอืรบัรองทีผู่ท้ าสวนป่าไดร้บัขึน้มาให ้ดงัภาพ  

 

2. กรอกขอ้มลูผูย้ ืน่ค าขอ (ยืน่ดว้ยตนเอง 
หรอืมอบอ านาจ) 

กรอกเลข 13 หลกั ระบบจะดงึขอ้มลูของผู้
ยื่นค าขอแสดงขึน้มาใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรอง (สป.3) โดย
พมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList 
รายการขึน้มาใหเ้ลอืก 

2.กรอกรายละเอยีดหน่วยงาน และวนัทีย่ ื่นค ารอ้ง ดงันี้ 
1.31.ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยงานตาม User ที ่Login 
1.32.กรอกขอ้มลูเขยีนที ่
1.33.กรอกขอ้มลูวนัที ่โดยระบบจะแสดงขอ้มลูใหต้ามวนัที่

ปัจจุบนัแต่ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขได ้
 
 

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่
จัดเก็บข้อมลู 

 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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   เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู 
 

2.4) บนัทกึขอ้มลูรายการไม ้โดยการ Click ทีแ่ถบ “บญัชแีสดงรายการไม”้ จะปรากฎหน้าจอบนัทกึขอ้มลู
บญัชแีสดงรายการไมข้ึน้มาให ้ดงัภาพ 

 

 
 

 

2.4.1) การเพิม่รายการไม ้ให ้Click ปุ่ม “เพิม่” เพื่อบนัทกึรายการไม ้เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้  ให ้

Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู 
 

  

 
 

2. Click คน้หา เพื่อแสดงขอ้มลูตาม
หนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโค่นไม ้

1.เลอืกขอ้มลูหนังสอืรบัรองการแจง้ตดัหรอืโคน่ไม ้โดย
พมิพต์วัเลข “เล่มที ่หรอืฉบบัที”่ จะม ีList รายการขึน้มา
ใหเ้ลอืก 

Click ที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการไม้ 

4. Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จดัเก็บข้อมูล 
และกลับหน้าจอบัญชีรายการไม้ 

3.เลอืกรายการไมท้ีต่อ้งการ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.4.2) เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู และกลบั
หน้าจอบญัชแีสดงรายการไม ้ดงัภาพ 
 

 
 

2.4.3) การลบรายการไม ้ทีบ่นัทกึแลว้ ให ้Click ทีร่ายการ เล่มที ่/ฉบบัที ่ทีต่อ้งการ จะปรากฏขอ้มลู 

เพื่อเลอืกรายการไมท้ีต่อ้งการลบ บนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้  ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  
เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู 
 

 
 
 

 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้Click ทีปุ่่ ม “บนัทกึ”  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลู และกลบัหน้าจอ
บญัชแีสดงรายการไม ้ดงัภาพ 
 

Click แสดงรายละเอยีด  หรอืลบขอ้มลู
ไม ้

1. Click แสดงรายละเอยีดขอ้มลูไม ้

2. Click ปุ่ม “ลบ” เพื่อลบ รายการไมท้ีเ่ลอืก
หรายการไมท้ีเ่ลอืก 

เลอืกรายการไมท้ีต่อ้งการลบ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.5) บนัทกึขอ้มลูเอกสารแนบ โดยการ Click ทีแ่ถบ “เอกสารแนบ” ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรบัการบนัทกึ

ขอ้มลูเอกสารแนบขึน้มาให ้ดงัภาพ 
 

  
 

 เมื่อบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ Click  ปุ่ ม  “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”..จะปรากฏหน้าจอขัน้ตอน “ตรวจสอบ” ใหต้รวจสอบขอ้มลูการบนัทกึค าขอ  หากขอ้มุลไมถู่กตอ้ง

ครบถว้นให ้Click ปุ่ม  “ไม่ถูกตอ้ง, กลบัไปแกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มลู ดงัภาพ 
 

1.เลือกไฟล์เอกสารที่ตอ้งการแนบ 
 2. กรอกวันที่ออกเอกสาร /วนัที่หมดอายุ 

3.Click ที่ปุ่ม “บันทกึ” เพือ่จัดเก็บ
ข้อมูล 

4.Click ทีปุ่่ ม “ตรวจสอบขอ้มลู, ไป
ขัน้ตอนถดัไป”.. ไปขัน้ตอน
ตรวจสอบ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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2.6) พมิพแ์บบค าขอ โดย Click ทีปุ่่ ม  “ถูกตอ้ง, พมิพใ์บค าขอ” เพื่อแสดงแบบค า
ขอ และพมิพแ์บบค าขอ ดงัภาพ 

 

  
 

2.7) ยนืยนัส่งขอ้มลูใหก้รมป่าไม ้ให ้Click ปุ่ ม   “ถูกตอ้ง, ยนืยนัส่งขอ้มลู” เพื่อ
ส่งขอ้มลูค าขอใหก้รมป่าไม ้แสดงดงัภาพ 

 

 
  



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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3. ทะเบียนประวติัสวนป่า 
 

ใชส้ าหรบัแสดงขอ้มลูสรุปของทะเบยีนสวนป่า และสามารถบนัทกึค าขอประเภทต่างๆของของของสวนป่า รวมทัง้
การตรวจสอบประวตัริายการค าขอ และสถานะของค าขอทีไ่ดเ้คยด าเนินการ มวีธิกีารใชง้านโปรแกรม ดงันี้ 
 

ขัน้ตอนการท างาน 
1) ให ้Click ทีเ่มนู “ทะเบยีนประวตัสิวนป่า” จะปรากฏหน้าจอสรุปผูท้ าสวนป่า แสดงขอ้มลูสรุปของประวตักิารขึน้

ทะเบยีนทีด่นิเป็นสวนป่า และแสดงรายการค าขอและสถานะค าขอ ทีผู่ใ้ชไ้ดด้ าเนินการ  ดงัภาพ 
 

 
 

2) การบนัทกึค าขอเกีย่วกบัสวนป่า ให ้Click ปุ่ ม  .”” ดา้นทา้ยรายการทะเบยีนสวนป่าทีต่อ้งการ จะปรากฏ
หน้าจอย่อยใหเ้ลอืกส าหรบับนัทกึค าขอเกีย่วกบัสวนป่า ให ้Click ปุ่ มค าขอทีต่อ้งการ ดงัภาพ 
 

 
 

ข้อมูลผู้ประกอบการ และที่อยุ ่

ข้อมูลการขึ้นทะเบยีนที่ดินเป็นสวนปา่ 

Click แสดงข้อมูลรายการคำขอ และสถานะคำขอ 

Click เพื่อบันทกึรายการคำขอ 



คู่มอืการใชร้ะบบงานสวนป่าออนไลน์ 
กรมป่าไม ้
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3) การแสดงประวตัคิ าขอ ให ้Click แถบ  .”ค าขอทีอ่ยู่ระหว่างพจิารณา” ระบบจะแสดงรายกรค า
ขอทีผู่ใ้ชบ้นัทกึ พรอ้มแสดงสถานะของค าขอ การแสดงรายละเอยีดของค าขอ ให ้Click รายการค าขอทีต่อ้งการ 
ดงัภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Click แสดงข้อมูลรายการคำขอ และสถานะคำขอ 

Click แสดงแสดงรายละเอยีดของคำขอรายการนี ้


