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ขั้นตอนที่ 2  

 ขอมูลผูย่ืน ในสวนน้ีจะแสดงขอมูลที่ผูประกอบการลงทะเบียนไวใหอัตโนมัติ  

 

 

 ช่ือผูทําสัญญา  สามารถระบุขอมูลในกรณีที่ตนไม หรือที่ดิน มีการทําสัญญา โดยไฟลเอกสาร
ตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 
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 การทําธุรกรรม สามารถเลือกในกรณีที่ตนไมน้ันมีการทําธุรกรรมกับธนาคารหรือสหกรณ 
และสามารถแนบเอกสารหลักฐาน โดยไฟลเอกสารตองเปนไฟล .pdf เทาน้ัน 

 

ขั้นตอนที่ 3   
 ขอมูลตนไม สําหรับแสดงขอมูลตนไม และไฟลเอกสาร ที่ผูประกอบการระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จากน้ันกดปุม “ ” เพ่ือทําการลงทะเบียนตนไม  
** หากผูประกอบการตองการเพ่ิมเตมิขอมูล หรือแกไขขอมูล สามารถกดที่ขั้นตอนที่ 1 และ 2  
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 กรณศีึกษาที่ 4 การ update ขอมูลตนไม  

 การ Update ขอมูลตนไมของนายหน่ึง หน่ึงเดียว 

 
 

  ผูประกอบการสามารถอัพเดทขอมูลตนไมไดใน เมนู   จากน้ัน
หนาจอจะปรากฏรายการตนไมที่ผูประกอบการไดลงทะเบียนไวในระบบ ดังน้ี 
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 ผูประกอบการ กดที่ช่ือตนไม “สัก” จะปรากฏหนาจอการอัพเดทตนไม ดังน้ี 

 
 
 หมายเลข 1 สวนของขอมูลตนไม ผูประกอบการสามารถ แกไข อัพเดท และลบขอมูลตนไมได 
 หมายเลข 2 สวนของแผนที่ตนไมจะแสดงตําแหนงตนไม 
 หมายเลข 3 สวนของกราฟแสดงความเจริญเติบโตของตนไม  
 ในการอัพเดทขอมูลตนไม กดที่ “อัพเดทขอมูลตนไม” ในสวนของหมายเลข 1 และจะปรากฏ
หนาจอการอัพเดทขอมูลตนไม ดังน้ี 

ผูประกอบจะตองเตรียมขอมูลการอัพเดทตนไม ดังน้ี  
- ความสูง (โดยประมาณ) 
- เสนรอบวง (โดยประมาณ) 
- มูลคาไม  
- รูปภาพตนไม (ไฟล .jpg .png) 
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 เมื่อผูประกอบการระบุขอมูลเรยีบรอยแลว กดปุม “ ” 

 
 

จากน้ันจะแสดงขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงของตนไมและแสดงกราฟความเจริญเติบโตของ
ตนไม ดงัน้ี 
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  กรณศีึกษาที ่5 ขอใชประโยชนการขาย 
นายสี่ สี่เสา ประชาชนทั่วไป มีความประสงคจะซือ้ที่จาก นายหน่ึง หน่ึงเดยีว ทาํใหที่ดินและตนไม

เปลี่ยนเจาของ ดังน้ันนายหน่ึง หน่ึงเดยีว ตองขอใชประโยชนการขายที่ดินและตนไม ใหนาย สี่ สี่เสา  
 นายหน่ึง หน่ึงเดยีว ขอใชประโยชนแจงขาย คลิกเมนู “ขาย”  

 

 
 

 จากน้ันจะปรากฏหนาจอรายการคําขอซือ้ขายไม เมื่อกดปุม “ ” เพ่ือทําการ
แจงขาย ดังน้ี  

 

 

 

 

 หมายเหตุ: ในการขอใชประโยชนแจงขาย ผูประกอบการตองเตรียมขอมูล ดังนี้ 
- ขอมูลของผูซื้อ 
- เอกสารหลักฐานที่ตองแนบ เชน สัญญาซื้อขาย, สําเนาบัตรประชาชนผูซื้อ ฯลฯ 
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ในสวนของการขอใชประโยชนการแจงขาย ผูประกอบการตองระบุขอมูล 3 สวน ดังน้ี  
 1. สวนขอมูลผูย่ืนคําขอ 

ในกรณีนายหน่ึง หน่ึงเดยีวแจงขาย ขอมูลผูย่ืนคําขอจะนําขอมูลที่นายหน่ึง หน่ึงเดยีวลงทะเบยีนไวใน
ระบบมาแสดงใหโดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเตมิได  
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 2. สวนขอมูลผูซือ้ 
ในกรณีนายหน่ึง หน่ึงเดยีวแจงขาย จะตองกรอกขอมูลผูซือ้ คอื “นายสี่ สี่เสา” 
 

 
 
 3. สวนขอมูลไม  
นายหน่ึง หน่ึงเดยีวจะตองเลอืกขอมูลที่ทําการตกลงซื้อขายใหกับนายสี่ สี่เสา จากกรณีศึกษานาย

สี่ สี่เสา ซือ้ที่ดินและตนไมของนายหน่ึง หน่ึงเดยีว ดังน้ันนายหน่ึง หน่ึงเดยีวตองเลอืกขอมูลไมที่

ตองการขาย จากน้ันกดปุม “ ” ในกรณีตองการบันทึกคําขอไว หากกดปุม “

” รายการคําขอน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอ  
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 หมายเหตุ: ประเภทการขาย แบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 
ทั้งหมด  คือ สําหรับขายตนไมและพืน้ที่แปลง 
ไมตน คือ สําหรับขายเฉพาะตนไม 
ไมทอน คือ สําหรับขายไมทอน 
แปลง คือ สําหรับขายพ้ืนที่แปลง 
 
 เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอการขอใชประโยชนจนถึงขึน้ตอนการออกเลขที่สารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผูประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวนโหลดเอกสารจากระบบได จากหนา
รายการคําขอ  
 

 

 หมายเหตุ: เอกสารที่ผูประกอบการจะไดรับ ดังน้ี 

 คือ  ใบคํารองขอใชประโยชน 

 คือ หนังสือรับรองขอใชประโยชน 
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 กรณศีึกษาที ่6 ขอใชประโยชนการตัดและเคลื่อนยาย 
นายสี่ สี่เสา (จากกรณีศึกษาที่ 1 ตอเน่ืองจากกรณีศึกษาที่ 4) ตองการตัดไมและขายใหโรงงาน 

นายสุรกิต ภูมิผล โดยทําสัญญาซือ้ขายและสงไปจําหนายที่โรงงาน นายสุรกิต ภูมิผล ดังน้ันนายสี่ สี่
เสา ดําเนนิการ แจงตัด ตัด แจงขนและขนไปโรงงานเอง 
 นายสี่ สี่เสา ขอใชประโยชนแจงตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 

 
 

จากน้ันจะปรากฏหนาจอรายการคําขอตัดซือ้ขายไม เมื่อกดปุม “ ” เพ่ือทํา
การแจงขาย ดังน้ี  

 

 
 

 

 

 หมายเหตุ: ในการขอใชประโยชนแจงตัด ผูประกอบการตองเตรียมขอมลู ดงันี ้
- เอกสารหลักฐานที่ตองแนบ เชน โฉนดที่ดนิ, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน, สัญญาซื้อขาย 
ฯลฯ 
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ในสวนของการขอใชประโยชนการแจงตัด ผูประกอบการตองระบุขอมูล 2 สวน ดังน้ี  
 1. สวนขอมูลผูย่ืนคําขอ 
ในกรณีนายสี่ สี่เสาแจงตัด ขอมูลผูย่ืนคําขอจะนําขอมูลที่นายสี่ สี่เสา ลงทะเบียนไวในระบบมา

แสดงใหโดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเตมิได 
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 2. สวนขอมูลไม  
สี่ สี่เสา เลอืกไมที่ตองการตัด โดยระบุจํานวนทอนไมที่ไดจากการตัดในหมายเลข 1 กดปุม “ ”  

ในหมายเลข 2 จากน้ันจะปรากฏตารางขอมูลทอนไม โดยระบุรายละเอียดของขอมูลทอนไม ใน
หมายเลข 3   

จากน้ันกดปุม “ ” ในกรณีตองการบันทึกคําขอไว หากกดปุม “ ” 
รายการคําขอน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอ  

 

 เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอการขอใชประโยชนจนถึงขึน้ตอนการออกเลขที่สารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผูประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวนโหลดเอกสารจากระบบได จากหนา
รายการคําขอ  

 
 
 หมายเหตุ: เอกสารที่ผูประกอบการจะไดรับ ดังน้ี 

 คือ  ใบคํารองขอใชประโยชน 

 คือ หนังสือรับรองขอใชประโยชน 
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 นายสี่ สี่เสา ขอใชประโยชนแจงขาย คลิกเมนู “เคลื่อนยาย” 

 
 

จากน้ันจะปรากฏหนาจอรายการคําขอเคลื่อนยาย เมื่อกดปุม “ ” เพ่ือทํา
การแจงเคลื่อนยาย ดังน้ี  

 

 
 
 

 

 

 หมายเหตุ: ในการขอใชประโยชนแจงเคลื่อนยาย ผูประกอบการตองเตรียมขอมูล ดังนี้ 
    - ขอมูลการเคลื่อนที่ (ตนทาง) 
    - ขอมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง) 
    - ขอมูลพาหนะ 
    - เอกสารหลักฐานที่ตองแนบ เชน หนงัสือรับรองการตดัหรือโคนไมจากการลงทะเบียนตนไม, 
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน ฯลฯ 
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ในสวนของการขอใชประโยชนการแจงเคลื่อนยาย ผูประกอบการตองระบุขอมูล 5 สวน ดังน้ี  

 1. สวนขอมูลผูย่ืนคําขอ 
ในกรณีนายสี่ สี่เสาแจงตัด ขอมูลผูย่ืนคําขอจะนําขอมูลที่นายสี่ สี่เสา ลงทะเบียนไวในระบบมาแสดงให
โดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเตมิได  
 

 

 2. สวนขอมูลไม  
นายสี่ สี่เสา เลอืกทอนไมที่ตองการเคลื่อนยาย โดยคลิกเลอืกทอนไมในหมายเลข 1 จากน้ันกดปุม 

“ ” ในหมายเลข 2 จากน้ันจะปรากฏตารางขอมูลทอนไมที่ตองการเคลื่อนยาย  

จากน้ันกดปุม “ ” ในกรณีตองการบันทึกคําขอไว หากกดปุม “ ” 
รายการคําขอน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอ  
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 3. สวนขอมูลการเคลื่อนที่ (ตนทาง)  
นายสี่ สี่เสาระบุขอมูลการเคลื่อนที่ (ตนทาง) ในตําแหนงที่ทอนไมน้ันวางอยู  
 

 
 
  4. สวนขอมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง)  
นายสี่ สี่เสาระบุขอมูลการเคลื่อนที่ (ปลายทาง) จากกรณีศึกษา นายสี่ สี่เสา ตองการเคลื่อนยาย

ไปยัง “โรงงาน สุรกิต ภูมิผล” 
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    e-Tree 
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 5. สวนขอมูลพาหนะ นายสี่ สี่เสาตองระบุขอมูลพาหนะในการนําเคลื่อนยาย และผูควบคุม

การนําเคลื่อนยาย จากน้ันกดปุม “ ” ในกรณีตองการบันทึกคําขอไว หากกดปุม “

” รายการคําขอน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอ 

 
 เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอการขอใชประโยชนจนถึงขึน้ตอนการออกเลขที่สารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผูประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวนโหลดเอกสารจากระบบได จากหนา
รายการคําขอ  
 

 
 

 หมายเหตุ: เอกสารที่ผูประกอบการจะไดรับ ดังน้ี 

 คือ  ใบคํารองขอใชประโยชน 

 คือ หนังสือรับรองขอใชประโยชน 
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 กรณศีึกษาที ่7 ขอใชประโยชนการตัดและเคลื่อนยาย 
นายสอง สองเมือง (จากกรณีศึกษาที่ 2 ) ตองการตัดไม (แบบบางสวนและแบบทั้งหมด) และขาย

ใหโรงงานบริษัท แหลมเขาวูดชิพ จํากัด โดยขายที่แปลง และใหโรงงานบริษัท แหลมเขาวูดชิพ จํากัด
แจงตัด แจงขน ขนไปโรงงานเอง 

 
 นายสอง สองเมือง ตองการตัดไมในแปลงแบบบางสวน  

จากกรณีศึกษาที่ 2 นายสองลงทะเบียนแบบรายแปลงซึ่งเปน ยูคาลปิตัส 15 ตน ตองการตัดแค 10 ตน 
โดยคลิกที่ ช่ือชนิดไม “ยูคาลปิตัส” 

 
 
 เมื่อคลกิรายช่ือชนิดไม จะปรากฏหนาจอขอมูลตนไม ในกรณีที่นายสอง สองเมืองตองการตัดยู
คาลปิตัสบางสวน จะตองคลกิที่ปุม “แปลงขอมูลตนไมไปเปนรายตน” เพ่ือใหสามารถเลอืกไดวานาย
สอง สองเมืองตองการตัดตนยูคาลปิตัสตนไหน  
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 เมื่อกดที่ปุม “ ” ระบบจะแจงเตอืนวา “ตองการแปลงตนไมใน

รูปแบบแปลงไปเปนตนไมรูปแบบตนจริงหรือไม” กดปุม “ ” จากน้ันรอระบบแจงเตือน 
“แปลงขอมูลเรยีบรอย”  
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นายสอง สองเมืองสามารถตรวจสอบแปลงยูคาลปิตัสไดจาก เมนู “ ” เมื่อคลกิ
ที่เมนูจะปรากฏหนาจอรายการแปลง ที่ไดลงทะเบียนไว และเมื่อกดที่รายช่ือแปลงจะปรากฏ
รายละเอียดตนยูคาลปิตัส จํานวน15 ตน ดังน้ี 

 
 
 นายสอง สองเมือง แจงตัดตนยูคาลปิตัสในแปลงยูคาลปิตัสแคเพียง 5 ตน (ตัดบางสวน) มี
ขั้นตอนดังน้ี  
 นายสอง สองเมือง ขอใชประโยชนแจงตัด คลิกเมนู “ตัด” 
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                       สํานักรับรองการปาไม กรมปาไม                                                  45                                                                                                         
 

จากน้ันจะปรากฏหนาจอรายการคําขอตัดซือ้ขายไม เมื่อกดปุม “ ” เพ่ือทํา
การแจงขาย ดังน้ี  

 

 
 

 

 

 
 
 

 หมายเหตุ: ในการขอใชประโยชนแจงตัด ผูประกอบการตองเตรียมขอมลู ดงันี้ 
- เอกสารหลักฐานที่ตองแนบ เชน โฉนดที่ดนิ, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน, สัญญาซื้อขาย 
ฯลฯ 
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ในสวนของการขอใชประโยชนการแจงตัด ผูประกอบการตองระบุขอมูล 2 สวน ดังน้ี  
 1. สวนขอมูลผูย่ืนคําขอ 
ในกรณีนายสอง สองเมืองแจงตัด ขอมูลผูย่ืนคําขอจะนําขอมูลที่นายสอง สองเมือง ลงทะเบียนไว

ในระบบมาแสดงใหโดยอัตโนมัติ  และสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเตมิได 
 

 

 2. สวนขอมูลไม  
นายสอง สองเมือง สามารถเลอืกตนยูคาลปิตัสที่ตองการตัดไดจากตารางIDตนไม ในหมายเลข 1 

ระบุจํานวนทอนไมที่ไดจากการตัดในหมายเลข 2 กดปุม “ ” ในหมายเลข 3 
 

 

à¹×éÍã¹ P46



   
 
    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 

 

                          
                       สํานักรับรองการปาไม กรมปาไม                                                  47                                                                                                         
 

 
จากน้ันจะปรากฏตารางขอมูลทอนไม โดยระบุรายละเอียดของขอมูลทอนไม ในหมายเลข 1 

เมื่อระบุขอมูลทอนไมเสร็จ กดปุม “ ” ในกรณีตองการบันทึกคําขอไว หากกดปุม “

” รายการคําขอน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอ  
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 เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอการขอใชประโยชนจนถึงขึน้ตอนการออกเลขที่สารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผูประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวนโหลดเอกสารจากระบบได จากหนา
รายการคําขอ  
 

 
 
 หมายเหตุ: เอกสารที่ผูประกอบการจะไดรับ ดังน้ี 

 คือ  ใบคํารองขอใชประโยชน 

 คือ หนังสือรับรองขอใชประโยชน 
 
 นายสอง สองเมือง ตองการตัดไมในแปลงทั้งหมด 
 
 นายสอง สองเมือง แจงตัดแปลงกระโดนทั้งหมด มีขั้นตอนดังน้ี  
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