
   
 
    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 

 

                          
                       สํานักรับรองการปาไม กรมปาไม                                                  49                                                                                                         
 

 นายสอง สองเมือง ขอใชประโยชนแจงตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 
 

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 
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 2. สวนขอมูลไม  
นายสอง สองเมือง สามารถเลอืกแปลงกระโดนที่ตองการตัดไดจากตาราง IDตนไม ระบุจํานวน

ทอนไมที่ไดจากการตัดในหมายเลข 1 กดปุม “ ” ในหมายเลข 2  
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จากน้ันจะปรากฏตารางขอมูลทอนไม โดยระบุรายละเอียดของขอมูลทอนไม ในหมายเลข 1 

เมื่อระบุขอมูลทอนไมเสร็จ กดปุม “ ” ในกรณีตองการบันทึกคําขอไว หากกดปุม “

” รายการคําขอน้ันจะถูกสงไปใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบคําขอ  

 
 
 เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอการขอใชประโยชนจนถึงขึน้ตอนการออกเลขที่สารบรรณ 

 สถานะ “ ” ผูประกอบการสามารถดูเอกสารและดาวนโหลดเอกสารจากระบบได จากหนา
รายการคําขอ  
 

 
 
 
 หมายเหตุ: เอกสารที่ผูประกอบการจะไดรับ ดังน้ี 

 คือ  ใบคํารองขอใชประโยชน 

 คือ หนังสือรับรองขอใชประโยชน 
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การลงทะเบียนตนไมผาน Mobile Application (iOS & Android)  
 การลงทะเบียนตนไมผานแอพพลเิคชั่น “e-Tree” มีสามารถใชงานไดทั้งระบบปฎิบัตกิาร iOS & 
Android สามารถดาวนโหลดแอพพลเิคชั่นไดที่ App Store สําหรับ iOS และ Google Play Store สําหรับ 
Android 

 

 แนะนําฟงกชั่นการใชงาน  
1. เมนูทางลัด ประกอบดวย   

 

 ฟดขาวตนไม 

 ภาษา 

 คูมือการใชงาน 

 
ขอมูลชนิดไม 

      ลงช่ือเขาใช/ออกจากระบบ 

2. ฟงกช่ันหลักของแอพพลเิคชั่น  

 ขอมูลสวนตัว 

 
เพ่ิมตนไม 

 
แผนที่ตนไม 

 ฟดขาวตนไม  
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คูมือการใชงาน Mobile Application  

   

ฟงกช่ัน “ ” ขอมูลสวนตัว เปนฟงกช่ันที่จะแสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงานแอพพลิเคช่ัน 
โดยในฟงกช่ันน้ีจะแสดงขอมูลสวนตัว สามารถจัดการขอมูลสวนตัวของคุณได และในฟงกช่ันน้ียัง
ประกอบไปดวย 2 สวน ดังน้ี  

 
ขอมูลตนไม เพ่ือแสดงจํานวนตนไมของคุณ แบงออก 2 ประเภท ดังน้ี 

  การเพ่ิมตนไมรายตน     การเพ่ิมตนไมรายแปลง 
 

 
แสดงสถิติคาการกักเก็บคารบอนเครดิตของคุณ 

 

 

 

“
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ฟงกช่ัน “ ” สําหรับแกไขขอมูลสวนตัวของผูใชงาน และเปลี่ยนรหัสผาน 

          

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลอืก “แกไขขอมูลสวนตัว”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แกไขขอมูลสวนตัวที่ตองการ จากน้ันแตะปุม  

“ ” 
เพ่ือบันทึกการแกไขขอมูล 
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ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลอืก “เปลี่ยนรหัสผาน”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เปลี่ยนรหัสผาน โดยการระบุรหัสผานเดมิ >> 
ระบุรหัสผานใหม >> ระบุยนืยันรหัสผาน 
จากน้ันแตะปุม  

“ ” 
เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนรหัสผาน 
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ฟงกช่ัน “ ” การเพ่ิมตนไม  เปนฟงกช่ันที่ใหคุณสามารถเพิ่มตนไม หรือเพ่ิมพ้ืนที่แปลง ใน
การเพ่ิมตนไม และเพ่ิมพ้ืนที่แปลง ตองตัง้คาการเปดบรกิารตําแหนงที่ต้ัง (GPS) โดยมีขึ้นตอนดังน้ี เปด 
“การต้ังคา” เลอืก “ความเปนสวนตัว” แตะ “ตําแหนงที่ต้ัง” เลอืก “ขณะใชแอพ” 

 
การเพิ่มตนไม สามารถเพิ่มตนไม 3 ประเภท  
1. เพ่ิมตนไมรายตน ไมนําเขาแปลง 
2. เพ่ิมตนไมรายตน นําเขาพ้ืนที่แปลง 
3. เพ่ิมตนไมรายแปลง  
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วิธีการเพิ่มตนไม  
1. เพ่ิมตนไมรายตน ไมนําเขาแปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลอืก “เพ่ิมตนไม ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพตนไม 
สามารถถายรูปภาพ หรือเลอืกภาพจากคลังภาพ 
และกรอกขอมูลตนไมของคุณ  
จากน้ันเลอืกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายตน” 
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ขั้นตอนที่ 3  
เลอืกปกหมุดตําแหนงตนไมของคุณ โดยคุณ
สามารถแตะ ลงบรเิวณแผนที่  

 
หรือ ระบุ ละติจูด/ลองติจูด ของตําแหนงตนไม  
 

 
 

เมื่อคุณปกหมุดตําแหนงตนไมเรียบรอยแลว แตะ

ไอคอน เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
 

ขั้นตอนที่ 4  

เลอืก “ไมนําเขาแปลง”  
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ขั้นตอนที่ 5 
 
 ตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูลตนไม
ของคุณ หากตองการแกไขขอมูล แตะ“ลูกศร” มุม
ขวาเพ่ือยอนกลับไปหนากอนหนาน้ี 

 
เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง แตะ “ลงทะเบียน
ตนไม” 
เพ่ือทําการแชรขอมูลตนไมของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลเิคชั่นแจงเตือนเมื่อคุณลงทะเบียน
ตนไมสําเร็จ แตะ “ตกลง”  
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2. เพ่ิมตนไมรายตน นําเขาพ้ืนที่แปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลอืก “เพ่ิมตนไม ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพตนไม 
สามารถถายรูปภาพ หรือเลอืกภาพจากคลังภาพ 
และกรอกขอมูลตนไมของคุณ  
จากน้ันเลอืกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกรายตน” 
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ขั้นตอนที่ 3  
เลอืกปกหมุดตําแหนงตนไมของคุณ โดยคุณ
สามารถแตะ ลงบรเิวณแผนที่  

 
 

หรือ ระบุ ละติจูด/ลองติจูด ของตําแหนงตนไม  

 
 

เมื่อคุณปกหมุดตําแหนงตนไมเรียบรอยแลว แตะ

ไอคอน เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
 

ขั้นตอนที่ 4  
 
เลอืก “นําเขาแปลง”  
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ขั้นตอนที่ 5 
 
 ในกรณีที่ยังไมมีพ้ืนที่แปลง แตะ “ ” 
 
 

ขั้นตอนที่ 6  
 
ระบุสถานที่ “

” 
ระบุ ละติจูด/ลองติจูด  

“ ” 
หากตองการลบ ละติจูด/ลองติจูด แตะ “

” 
เมื่อสรางพ้ืนที่แปลงเรียบรอย  

แตะไอคอน เพ่ือบันทึกพ้ืนที่แปลง 
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ขั้นตอนที่ 7 
แตะ “รายการแปลง” ที่ตองการนําตนไมเขา
แปลง  
ยืนยันการนําเขาแปลง แตะ “ใช” เพ่ือยนืยัน 
หรือ แตะ “ยกเลิก” เพ่ือยกเลกิรายการ
แปลง 

 

ขั้นตอนที่ 8 
ตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูลตนไม
ของคุณ หากตองการแกไขขอมูล แตะ“ลูกศร” มุม
ขวาเพ่ือยอนกลับไปหนากอนหนาน้ี 

 
เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง แตะ “ลงทะเบียน
ตนไม” 
เพ่ือทําการแชรขอมูลตนไมของคุณ 

 
แอพพลเิคชั่นแจงเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนตนไม
สําเร็จ แตะ “ตกลง”  
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3. เพ่ิมตนไมรายแปลง                    

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลอืก “เพ่ิมตนไม ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพ่ืออัพโหลดรูปภาพตนไม 
สามารถถายรูปภาพ หรือเลอืกภาพจากคลังภาพ 
และกรอกขอมูลตนไมของคุณ  
จากน้ันเลอืกประเภทการปลูก แตะ “ปลูกราย
แปลง” 
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ขั้นตอนที่ 3  

ระบุชื่อแปลง และจํานวนตนไม  
จากน้ันแตะ “ตกลง” 

 

ขั้นตอนที่ 4  

ระบุสถานที่ “

” 
ระบุ ละติจูด/ลองติจูด  

“ ” 
หากตองการลบ ละติจูด/ลองติจูด แตะ “

” 
เมื่อสรางพ้ืนที่แปลงเรียบรอย  

แตะไอคอน เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 

 

à¹×éÍã¹ P66



   
 
    e-Tree 

คูมือการใชโปรแกรมระบบ  e-Tree 
(สําหรับประชาชน) 

 

                          
                       สํานักรับรองการปาไม กรมปาไม                                                  67                                                                                                         
 

                       

ขั้นตอนที่ 5 
 
ตรวจสอบความถูกตองของการกรอกขอมูลตนไม
ของคุณ หากตองการแกไขขอมูล แตะ“ลูกศร” มุม
ขวาเพ่ือยอนกลับไปหนากอนหนาน้ี 

 
เมื่อตรวจสอบขอมูลถูกตอง แตะ “ลงทะเบียน
ตนไม” 
เพ่ือทําการแชรขอมูลตนไมของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลเิคชั่นแจงเตือนเมื่อคุณลงทะเบียน
ตนไมสําเร็จ แตะ “ตกลง”  
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การเพิ่มพื้นที่แปลง  

                  
ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลอืก “เพ่ิมพ้ืนที่แปลง 
”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

หนารายการพ้ืนที่แปลง  สามารถเพิ่มพื้นที่แปลง 
และลบพ้ืนที่แปลงได  

เพ่ิมพ้ืนที่แปลง แตะ “ ” 
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ขั้นตอนที่ 1  

ระบุสถานที่ “

” 
ระบุ ละติจูด/ลองติจูด  

“ ” 
หากตองการลบ ละติจูด/ลองติจูด แตะ “

” 
เมื่อสรางพ้ืนที่แปลงเรียบรอย  

แตะไอคอน เพ่ือบันทึกพ้ืนที่แปลง 
 

ขั้นตอนที่ 2  

หนารายการพ้ืนที่แปลง  สามารถเพิ่มพื้นที่แปลง 
และลบพ้ืนที่แปลงได  
เพ่ิมพ้ืนที่แปลง แตะ “” 

หรือตองการลบพ้ืนที่แปลง แตะ “ ”  
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การแกไขขอมูลตนไม 

                  
ขั้นตอนที่ 1  

เลอืกรายการตนไมที่ตองการแกไข  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เลอืก “แกไขขอมูลตนไม” 
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ขั้นตอนที่ 3  

แกไขขอมูลตนไมที่ตองการ แตะปุม “บันทึก” 
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 การอัพเดทขอมูลตนไม 

                  

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  

เลอืกรายการตนไมที่ตองการแกไข 

 

 

ขั้นตอนที่ 2  

เลอืก “อัพเดทขอมูลตนไม” 
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