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คํานํา 
 

ตามแผนยุทธศาสตรของชาติ 20 ป อันมีเปาหมายเพื่อขจัดความยากจนของ
ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรระดับรากหญา การสงเสริมใหปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเปนอาชีพ
ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาความยากจน และถือวาเปนการออมเงินใหประชาชน
ท่ีปลูกไมเพราะการปลูกตนไมตองใชเวลานานพอสมควรกวาท่ีจะตัดขายได มูลคาของไมใน
อนาคตมีแนวโนมสูงขึน้โดยเฉพาะในตลาดตางประเทศ ดังนั้นการสงเสริมใหประชาชนปลูก
ไมเศรษฐกิจเพื่อการคาอยางถูกตองตามกฎหมายและมีการรับรองถึงแหลงท่ีมาของไมได
อยางถูกตอง จึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับอุตสาหกรรมไมไทยและในตลาดโลกจะตองมี
ระบบการลงทะเบยีนแหลงปลูกตนไมและขอมูลสต็อกไมใหชัดเจนประชาชนสามารถเขาถึง
ไดงาย มีความนาเชื่อถือวาการลงทะเบียนตนไมในระบบe-Tree จะไดรับการรับรอง
สามารถนําไปอางอิงความถูกตองตามกฎหมายได e-Tree เปนระบบท่ีมีองคประกอบ 3 
สวนคือการลงทะเบียนตนไม การใชประโยชนตนไมและการนําไมเคลื่อนท่ี เพื่อใชในการ
รับรองไมและสงออกไมไปตางประเทศ  

สําหรับหนังสือคูมือการใชโปรแกรม e-Tree สําหรับประชาชนฉบับนี ้เปนการแนะนํา
การใชงานโปรแกรมระบบ e-Tree ในเรื่องการลงทะเบียนตนไมผาน 2 ชองทางคือ 1.เว็บไซต 
http://nsw.forest.go.th 2.แอปพลิเคชั่นสมารทโฟนโดยใชได ท้ังระบบ iosและandroid         
โดยประชาชนท่ีสนใจปลูกไมเศรษฐกิจสามารถมาลงทะเบียนตนไมท่ีปลูกขึ้นไดทุกชนิดใน
ท่ีดินกรรมสิทธิ์เพื่อเปนการสงเสริมการปลูกและการคาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  
 

 

สํานักรับรองการปาไม กรมปาไม 
                                                                                  3 กรกฏาคม 2561 
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แนะนําการใชระบบการจัดเก็บขอมูลการปลูกไม 
ระบบลงการจัดเก็บขอมูลการปลูกไม คือ ระบบจัดเก็บขอมูลการปลูกตนไมเพ่ือสราง

แหลงที่มาของไม และจัดเก็บจํานวนสตอกไม อีกทั้งในระบบลงทะเบียนตนไมยังมีบริการการขอใช
ประโยชนไม ไดแก การขาย การตัด และการเคลื่อนที่ไม เพ่ือใชในการรับรองไมและสงออกไมได ดังน้ัน 
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงสําหรับอุตสาหกรรมไมไทยและ อาเซียนที่ตองมีระบบการลงทะเบียนแหลง
ปลูกไมใหชัดเจนสามารถเขาถึงไดงาย มีความนาเช่ือถือไดวาปลูกไมลงทะเบียนอยูในระบบน้ีผานการ
ตรวจสอบรับรองสามารถนําไปอางอิงความถูกตองตามกฎหมายได 

เขาสูระบบงาน 
 ระบบน้ีเปนระบบที่ใชงานผาน Browser ดังน้ันผูใชสามารถเขาสูระบบไดโดยการเขาโปรแกรม 

Browser ดังน้ี 
 

   
Internet 
Explorer 

Chrome Mozilla 
Firefox 

 
สําหรับผูใชงานที่เลอืก Internet Explorer ควรเปน Version 8.00 ขึน้ไป  เมื่อเปด Browser แลว 

พิมพ URL Address เพ่ือเขาหนาหลักของระบบ RFD Single Window 
  
 

 

http://nsw.forest.go.th 
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 ผูใชงานระบบระบุ User Name และ Password หลังจากน้ัน คลิกปุม “ลงช่ือเขาใช”  ระบบจะ
แสดงระบบงานที่ไดรับอนุญาตใหใชงาน  

หนาจัดการระบบและความสวนตัว  
 ในสวนหนาหลักของระบบประกอบไปดวย 3 สวน ดังน้ี  

 
จากรูปอธิบายได ดังน้ี 
หมายเลข 
1 

ชื่อผูใชงาน  

หมายเลข 
2 

ระบบงานที่เจาของระบบงานอนุญาตใหใชงาน 

หมายเลข 
3 

เมือ่คลิกที่ช่ือผูใชงาน จะแสดงเมนูยอย ประกอบดวย 
 ออกจากระบบ หมายถึง การออกจากระบบงาน เมื่อคลกิจะกลับไปที่หนา 

http://nsw.forest.go.th 
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จากรูปอธิบายได ดังน้ี 
 
หมายเลข 1 ขอมูลบุคคล ผูใชงานสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล แกไขขอมูล เปลี่ยนรหัสผาน 

และเพิ่มเอกสารหลักฐานสวนบุคคลไดในตารางขอมูลบุคลคล 
หมายเลข 2 ขอมูลบริษัท ผูใชงานสามารถแกไขขอมูล และเพ่ิมเอกสารหลักฐานบรษิัทไดใน

ตารางขอมูลบรษิัท 
 

 

 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ: เอกสารหลกัฐานควรเตรียม ดังนี ้
ในกรณีสมัครเปนบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประชาชน  
ในกรณีสมัครเปนนิติบุคคล 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
- หนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 
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จากรูปอธิบายไดดังน้ี 
 
หมายเลข 1 เมนูขอใชงานระบบ คลิกเลือกระบบที่ตองการใชบรกิารของกรมปาไม 

หมายเลข 2 ปุมสําหรับคลกิ เพ่ือขอใชระบบงาน เมื่อคลิกตกลงคําขอใชบริการระบบจะถูกสงไปยัง
ผูดูแลระบบน้ัน ๆ เพ่ือทําการตรวจสอบและอนุมัติการขอใชงานระบบ 

หมายเลข 3  หมายเหตุ สําหรับเจาหนาที่แจงรายละเอียดกับผูใชงาน 
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เมนูการใชงาน 

 

เมนูทางลัด 

จากรูปอธิบายไดดังน้ี 

1) ระบบ   หมายถึง เมนูสําหรับกลับไปยังหนาจัดการระบบและความ
สวนตัว  

ประกอบดวย เมนูระบบ  
2) หนาหลัก    หมายถึง เมนูสําหรับกลับไปยังหนาหลักระบบงาน 
3) กลับ   หมายถึง เมนูสําหรับกลับไปยังหนากอนหนาน้ี 
4) ช่ือผูใชงาน   หมายถึง ชื่อผูใชงาน 
5) ภาษา   หมายถึง เมนูสําหรับเปลี่ยนภาษา 
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เมนูการใชงาน 
1) เพ่ิมตนไม   หมายถึง เมนูที่ใชในการเพ่ิมขอมูลตนไม 

การเพ่ิมตนไมเพ่ิมได 3 ประเภท ดังน้ี 
1.1) ปลูกรายตน 
1.2) ปลูกรายตนนําเขาแปลง 
1.3) ปลูกรายแปลง 

2) เพ่ิมพ้ืนที่   หมายถึง เมนูที่ใชในการเพ่ิมพ้ืนที่แปลง 
มีเมนูยอย ดังน้ี 

3) ขอมูลชนิดไม  หมายถึง หนาแสดงขอมูลชนิดไม และรายละเอียดชนิดไม 
4) คูมือ   หมายถึง หนาแสดงคูมือการใชงาน 
5) จัดการกลุม  หมายถึง การจัดการกลุมของผูประกอบการ 
6) ขาย   หมายถึง เมนูการขอใชประโยชน-การขายไม 
7) ตัด   หมายถึง เมนูการขอใชประโยชน-การตัดไม 
8) เคลื่อนยาย  หมายถึง เมนูการขอใชประโยชน-การเคลื่อนยายไม 
9) สถิติ   หมายถึง สําหรับแสดงจํานวนและรายละเอียดสตอกไม 
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การลงทะเบียนตนไม  
 กรณศีึกษาที่ 1 ลงทะเบียนไมแบบรายตน 

นายหน่ึง หน่ึงเดยีว ประชาชนทั่วไป ตองการลงทะเบียนไมรายตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม 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 
2

4

1 ขอบเขตท่ีดิน 

 เอกสารหลักฐานที่ควรเตรียม ดังนี้ 
- เอกสารประเภททีด่ิน เชน โฉนดที่ดนิ สําเนาทะเบียนบาน นส.4 ฯลฯ 
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“ ” เมนูน้ี สําหรับใชในการลงทะเบียนตนไม 
 

 

   ขั้นตอนที่ 1  

 ระบุขอมูลตนไม และเลอืกประเภทการปลูก และการนําตนไมเขาแปลง ดังน้ี  
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         ระบุตําแหนงตนไม  สามารถระบุตําแหนงได 2 รูปแบบ ดังน้ี 
1. สามารถระบุละติจูด/ลองติจูด ได ดังน้ี 
 

 
 
ในการคนหาตําแหนงละติจูด/ลองติจูดบน Google Map สามารถทําไดดังน้ี  
 

 

2. สามารถคนหาสถานที่ หรือลากหมุด “ ” ได ดังน้ี 

  
 

วิธีการค้นหา ละติิจูด และลองติจูดบน Google Map
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 รูปภาพตนไม สําหรับแนบไฟลรูปภาพตนไม โดยไฟลรูปภาพตองเปนไฟล .jpg .png เทาน้ัน 

 

 ประเภทที่ดิน สําหรับแนบไฟลเอกสารประเภทที่ดิน โดยไฟลเอกสารตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 

 

 มูลคาตนไม สําหรับกรอกขอมูลมูลคาตนไม  
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ขั้นตอนที่ 2  

 ขอมูลผูย่ืน ในสวนน้ีจะแสดงขอมูลที่ผูประกอบการลงทะเบียนไวใหอัตโนมัติ  

 

 

 ช่ือผูทําสัญญา  สามารถระบุขอมูลในกรณีที่ตนไม หรือที่ดิน มีการทําสัญญา โดยไฟลเอกสาร
ตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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 การทําธุรกรรม สามารถเลือกในกรณีที่ตนไมน้ันมีการทําธุรกรรมกับธนาคารหรือสหกรณ 
และสามารถแนบเอกสารหลักฐาน โดยไฟลเอกสารตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 

 

ขั้นตอนที่ 3   
 ขอมูลตนไม สําหรับแสดงขอมูลตนไม และไฟลเอกสาร ที่ผูประกอบการระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จากน้ันกดปุม “ ” เพ่ือทําการลงทะเบียนตนไม  
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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 กรณศีึกษาที่ 2 ลงทะเบียนแบบรายแปลง 
นายสอง สองเมือง ประชาชนทั่วไป ตองการลงทะเบียนแบบรายแปลง 
 นายสอง สองเมือง ปลูกแปลงยูคาลปิตัส 15 ตน  

 
 
 
 

 

   ขั้นตอนที่ 1  

 ระบุขอมูลตนไม และเลอืกประเภทการปลูกในหมายเลข 1 และกรอกขอมูลลงในหมายเลข 2-3   

                

                

 หมายเหตุ: เอกสารหลกัฐานที่ควรเตรียม ดังนี้ 

- เอกสารประเภททีด่ิน เชน โฉนดที่ดนิ สําเนาทะเบียนบาน นส.4 ฯลฯ 
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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 ระบุตําแหนงตนไม  สามารถระบุตําแหนงได 2 รูปแบบ ดังน้ี 
1. สามารถระบุละติจูด/ลองติจูด ได ดังน้ี 
 

 
ในการคนหาตําแหนงละติจูด/ลองติจูดบน Google Map สามารถทําไดดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการค้นหา ละติิจูด และลองติจูดบน Google Map
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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2. สามารถคนหาสถานที่ หรือลากหมุดสรางพ้ืนที่โดยตองปกหมุดอยางนอย 3 หมุดขึน้ไป ดังน้ี 

 

 รูปภาพตนไม สําหรับแนบไฟลรูปภาพตนไม โดยไฟลรูปภาพตองเปนไฟล .jpg .png เทาน้ัน 

 
 ประเภทที่ดิน สําหรับแนบไฟลเอกสารประเภทที่ดิน โดยไฟลเอกสารตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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 มูลคาตนไม สําหรับกรอกขอมูลมูลคาตนไม  

 
 

ขั้นตอนที่ 2  
 ขอมูลผูย่ืน ในสวนน้ีจะแสดงขอมูลที่ผูประกอบการลงทะเบียนไวใหอัตโนมัติ  
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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 ช่ือผูทําสัญญา  สามารถระบุขอมูลในกรณีที่ตนไม หรือที่ดิน มีการทําสัญญา โดยไฟลเอกสาร
ตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 

 

 
 
 การทําธุรกรรม สามารถเลือกในกรณีที่ตนไมน้ันมีการทําธุรกรรมกับธนาคารหรือสหกรณ 

และสามารถแนบเอกสารหลักฐาน โดยไฟลเอกสารตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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ขั้นตอนที่ 3   
 ขอมูลตนไม สําหรับแสดงขอมูลตนไม และไฟลเอกสาร ที่ผูประกอบการระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จากน้ันกดปุม “ ” เพ่ือทําการลงทะเบียนตนไม  
 

 
 

 

 

 

 

 กรณศีึกษาที่ 3 ลงทะเบียนแบบผสม ทั้งแปลงใหญ และแปลงยอย 
นายสาม สามหลัก ประชาชนทั่วไป ตองการลงทะเบียนแบบผสม มีทั้งแปลงใหญ และแปลงยอย 

 
 

 

 หมายเหตุ: เอกสารหลกัฐานที่ควรเตรียม ดังนี้ 

- เอกสารประเภททีด่ิน เชน โฉนดที่ดนิ สําเนาทะเบียนบาน นส.4 ฯลฯ 
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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   ขั้นตอนที่ 1  

 ระบุขอมูลตนไม และเลอืกประเภทการปลูกในหมายเลข 1 และกรอกขอมูลลงในหมายเลข2-3   
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    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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 ระบุตําแหนงตนไม  สามารถระบุตําแหนงได 2 รูปแบบ ดังน้ี 
1. สามารถระบุละติจูด/ลองติจูด ได ดังน้ี 
 

 
 
ในการคนหาตําแหนงละติจูด/ลองติจูดบน Google Map สามารถทําไดดังน้ี  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการค้นหา ละติิจูด และลองติจูดบน Google Map
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คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 
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2. สามารถคนหาสถานที่ หรือลากหมุดสรางพ้ืนที่โดยตองปกหมุดอยางนอย 3 หมุดขึน้ไป ดังน้ี 
ในกรณีที่ผูประกอบการตองการปลูกแปลงแบบผสม จะตองทําการสรางแปลงยอยกอน และ
จึงสรางแปลงใหญ ดังน้ี 
 
 แปลงยอย 

 
 แปลงใหญ  
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                       สํานักรับรองการปาไม กรมปาไม                                                  24                                                                                                         
 

 รูปภาพตนไม สําหรับแนบไฟลรูปภาพตนไม โดยไฟลรูปภาพตองเปนไฟล .jpg .png เทาน้ัน 

 

 ประเภทที่ดิน สําหรับแนบไฟลเอกสารประเภทที่ดิน โดยไฟลเอกสารตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 

 

 มูลคาตนไม สําหรับกรอกขอมูลมูลคาตนไม  
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