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ค ำน ำ 
 

ตำมแผนยุทธศำสตร์ของชำติ 20 ปี อันมีเป้ำหมำยเพื่อขจัดควำมยำกจนของ

ประชำชนโดยเฉพำะเกษตรกรระดับรำกหญำ้ กำรส่งเสริมให้ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเป็นอำชีพ

ก็เป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน และถือว่ำเป็นกำรออมเงินให้ประชำชน

ที่ปลูกไม้เพรำะกำรปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลำนำนพอสมควรกว่ำที่จะตัดขำยได้ มูลค่ำของไม้ใน

อนำคตมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพำะในตลำดต่ำงประเทศ ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ประชำชนปลูก

ไม้เศรษฐกิจเพื่อกำรค้ำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและมีกำรรับรองถึงแหล่งที่มำของไม้ได้

อย่ำงถูกตอ้ง จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับอุตสำหกรรมไม้ไทยและในตลำดโลกจะต้องมี

ระบบกำรลงทะเบียนแหล่งปลูกต้นไม้และข้อมูลสต็อกไม้ให้ชัดเจนประชำชนสำมำรถเข้ำถึ ง

ได้ง่ำย มีควำมน่ำเชื่อถือว่ำกำรลงทะเบียนต้นไม้ในระบบe-Tree จะได้รับกำรรับรอง

สำมำรถน ำไปอ้ำงอิงควำมถูกต้องตำมกฎหมำยได้ e-Tree เป็นระบบที่มีองค์ประกอบ 3 

ส่วนคือกำรลงทะเบียนต้นไม้ กำรใช้ประโยชน์ต้นไม้และกำรน ำไม้เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในกำร

รับรองไม้และสง่ออกไม้ไปตำ่งประเทศ  

ส ำหรับหนังสอืคูม่ือกำรใช้โปรแกรม e-Tree ส ำหรับประชำชนฉบับนี ้เป็นกำรแนะน ำ

กำรใช้งำนโปรแกรมระบบ e-Tree ในเรื่องกำรลงทะเบียนต้นไม้ผ่ำน 2 ช่องทำงคือ 1.เว็บไซต์ 

http://nsw.forest.go.th 2.แอปพลิ เคชั่นสมำร์ทโฟนโดยใช้ ได้ทั้ งระบบ iosและandroid         

โดยประชำชนที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจสำมำรถมำลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกขึ้นได้ทุกชนิดใน

ที่ดนิกรรมสทิธิ์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรปลูกและกำรคำ้ไม้เศรษฐกจิอย่ำงยั่งยืน  

 

 

ส ำนักรับรองกำรป่ำไม ้กรมปำ่ไม้ 

                                                                                  3 กรกฏำคม 2561 
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แนะน ำกำรใช้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปลูกไม้ 

ระบบลงกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปลูกไม้  คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลกำรปลูกต้นไม้เพื่อสร้ำง

แหล่งที่มำของไม้ และจัดเก็บจ ำนวนสต๊อกไม้ อีกทั้งในระบบลงทะเบียนต้นไม้ยังมีบริกำรกำรขอใช้

ประโยชน์ไม้ ได้แก่ กำรขำย กำรตัด และกำรเคลื่อนที่ไม้ เพื่อใช้ในกำรรับรองไม้และส่งออกไม้ได้ ดังนัน้ 

จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับอุตสำหกรรมไม้ไทยและ อำเซียนที่ต้องมีระบบกำรลงทะเบียนแหล่ง

ปลูกไม้ให้ชัดเจนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย มีควำมน่ำเชื่อถือได้ว่ำปลูกไม้ลงทะเบียนอยู่ในระบบนี้ผ่ำนกำร

ตรวจสอบรับรองสำมำรถน ำไปอ้ำงองิควำมถูกต้องตำมกฎหมำยได้ 

เข้ำสู่ระบบงำน 

 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งำนผ่ำน Browser ดังนั้นผู้ใช้สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้โดยกำรเข้ำโปรแกรม 

Browser ดังนี้ 

 

   
Internet 

Explorer 

Chrome Mozilla 

Firefox 

 

ส ำหรับผู้ใช้งำนที่เลือก Internet Explorer ควรเป็น Version 8.00 ขึน้ไป  เมื่อเปิด Browser แล้ว 

พิมพ์ URL Address เพื่อเข้ำหนำ้หลักของระบบ RFD Single Window 

  

 

 
 

http://nsw.forest.go.th 
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 ผู้ใช้งำนระบบระบุ User Name และ Password หลังจำกนั้น คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้ำใช้”  ระบบจะ

แสดงระบบงำนที่ได้รับอนุญำตให้ใชง้ำน  

หน้ำจัดกำรระบบและควำมส่วนตัว  

 ในส่วนหน้ำหลักของระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

 

จำกรูปอธิบำยได้ ดังนี้ 

หมำยเลข 1 ชื่อผู้ใช้งำน  

หมำยเลข 2 ระบบงำนที่เจ้ำของระบบงำนอนุญำตให้ใช้งำน 

หมำยเลข 3 เมือ่คลิกที่ช่ือผู้ใช้งำน จะแสดงเมนูย่อย ประกอบด้วย 

 ออกจำกระบบ หมำยถึง กำรออกจำกระบบงำน เมื่อคลิกจะกลับไปที่หน้ำ 

http://nsw.forest.go.th 
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จำกรูปอธิบำยได้ ดังนี้ 

หมำยเลข 1 ข้อมูลบุคคล ผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่ำน 

และเพิ่มเอกสำรหลักฐำนส่วนบุคคลได้ในตำรำงข้อมูลบุคลคล 

หมำยเลข 2 ข้อมูลบริษัท ผูใ้ช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูล และเพิ่มเอกสำรหลักฐำนบริษัทได้ใน

ตำรำงขอ้มูลบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ เอกสำรหลักฐำนควรเตรียม ดังนี้ 

กรณสีมัครเป็นบุคคลธรรมดำ กรณสีมัครเป็นนิติบุคคล 

ส ำเนำบัตรประชำชน หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบุิคคล 

 หนังสือมอบอ ำนำจจำกบริษัท 
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จำกรูปอธิบำยได้ดังนี้ 
 

หมำยเลข 1 เมนูขอใช้งำนระบบ คลิกเลือกระบบที่ต้องกำรใช้บริกำรของกรมป่ำไม้ 

หมำยเลข 2 ปุ่มส ำหรับคลิก เพื่อขอใช้ระบบงำน เมื่อคลิกตกลงค ำขอใช้บริกำรระบบจะถูกส่งไปยัง

ผูดู้แลระบบนั้น ๆ เพื่อท ำกำรตรวจสอบและอนุมัติกำรขอใช้งำนระบบ 

หมำยเลข 3  หมำยเหตุ ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่แจ้งรำยละเอียดกับผูใ้ช้งำน 
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เมนูกำรใชง้ำน 

 

เมนูทำงลัด 

จำกรูปอธิบำยได้ดังนี้ 

1) ระบบ   หมำยถึง เมนูส ำหรับกลับไปยังหนำ้จัดกำรระบบและควำม

ส่วนตัว  

ประกอบด้วย เมนูระบบ  

2) หนำ้หลัก    หมำยถึง เมนูส ำหรับกลับไปยังหนำ้หลักระบบงำน 

3) กลับ   หมำยถึง เมนูส ำหรับกลับไปยังหนำ้ก่อนหน้ำนี้ 

4) ชื่อผู้ใช้งำน   หมำยถึง ชื่อผูใ้ช้งำน 

5) ภำษำ   หมำยถึง เมนูส ำหรับเปลี่ยนภำษำ 
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เมนูกำรใช้งำน 

1) เพิ่มต้นไม้   หมำยถึง เมนูที่ใชใ้นกำรเพิ่มข้อมูลต้นไม้ 

กำรเพิ่มตน้ไม้เพิ่มได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1) ปลูกรำยต้น 

1.2) ปลูกรำยต้นน ำเข้ำแปลง 

1.3) ปลูกรำยแปลง 

2) เพิ่มพืน้ที่   หมำยถึง เมนูที่ใช้ในกำรเพิ่มพืน้ที่แปลง 

มีเมนูย่อย ดังนี้ 

3) ข้อมูลชนิดไม้  หมำยถึง หน้ำแสดงข้อมูลชนิดไม้ และรำยละเอียดชนิดไม้ 

4) คู่มอื   หมำยถึง หน้ำแสดงคู่มอืกำรใชง้ำน 

5) จัดกำรกลุ่ม  หมำยถึง กำรจัดกำรกลุ่มของผู้ประกอบกำร 

6) ขำย   หมำยถึง เมนูกำรขอใช้ประโยชน์-กำรขำยไม้ 
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7) ตัด   หมำยถึง เมนูกำรขอใช้ประโยชน์-กำรตัดไม้ 

8) เคลื่อนย้ำย  หมำยถึง เมนูกำรขอใช้ประโยชน์-กำรเคลื่อนย้ำยไม้ 

9) สถิต ิ   หมำยถึง ส ำหรับแสดงจ ำนวนและรำยละเอียดสต๊อกไม้ 

กำรลงทะเบยีนต้นไม้  

 กรณศึีกษำที่ 1 ลงทะเบียนไม้แบบรำยต้น 

นำยหนึ่ง หนึ่งเดียว ประชำชนทั่วไป ตอ้งกำรลงทะเบียนไม้รำยต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ไม้ ควำมโต ควำมยำว พิกัด x พิกัด y อำยุ 

1) สัก 20 30 13.995829  101.224864 2555/4 

2) สัก 25 36 13.995610 101.225203 2555/4 

3) ยำง 30 45 13.995456 101.225138 2555/4 

4) ประดู่ 25 30 13.995336 101.225063 2555/4 

2 

3 

4 

1 ขอบเขตท่ีดิน 

 เอกสำรหลักฐำนท่ีควรเตรียม ดังนี้ 

 บัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำของท่ีดนิ  

 เอกสำรแสดงกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ อำทิ โฉนดที่ดนิ หรือเรียกว่ำ นส.4 ฯลฯ 
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“ ” เมนูนี ้ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนต้นไม้

 
 

   ขั้นตอนที่ 1  

 รำยละเอียดของตน้ไม้ ได้แก่ ช่ือต้นไม้, ควำมสูงโดยประมำณ, เส้นรอบวงโดยประมำณ และปี

ที่ปลูก 
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 ระบุข้อมูลตน้ไม้ และเลือกประเภทกำรปลูก และกำรน ำต้นไมเ้ข้ำแปลง ดังนี้  

                      

 ระบุต ำแหน่งต้นไม ้ สำมำรถระบุต ำแหนง่ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. สำมำรถระบุละติจูด/ลองติจูด ได้ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เงื่อนไขกำรกรอกข้อมูลตน้ไม้ 

1) เมื่อระบุควำมสูงโดยประมำณ และเส้นรอบวงโดยประมำณ ระบบจะค ำนวณปริมำตรให้อัตโนมัติ 

2) ระบุปีท่ีปลูก ระบบจะค ำนวณอำยุให้อัตโนมัติ 

3) ควำมสูงโดยประมำณ ต้องไม่เกิน 40 เมตร หำกผู้ใช้งำนกรอกเกินระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนว่ำ 

“ควำมสูงโดยประมำณเกิน 40 เมตร กรุณำแก้ไข” เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อไปยังหนำ้จอถัดไป 

4) เส้นรอบวงโดยประมำณ ต้องไม่เกิน 2 เมตร หำกผู้ใช้งำนกรอกเกินระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนว่ำ 

“เส้นรอบวงโดยประมำณเกิน 2 เมตร กรุณำแก้ไข” เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อไปยังหนำ้จอถัดไป 
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ในกำรค้นหำต ำแหน่งละติจูด/ลองตจิูดบน Google Map สำมำรถท ำได้ดังนี้  
 

 

2. สำมำรถค้นหำสถำนที่ หรอืลำกหมุด “ ” ได้ ดังนี้ 
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 รูปภำพตน้ไม้ ส ำหรับแนบไฟล์รูปภำพต้นไม้ โดยไฟล์รูปภำพตอ้งเป็นไฟล์ .jpg .png เท่ำนั้น 

 
 เอกสำรแนบประกอบกำรลงทะเบียนต้นไม้ ไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .png, ,jpg, .pdf 

เท่ำนั้น 

 

เมื่อแนบเอกสำรเรียบร้อยแลว้จะแสดงดังรูปด้ำนล่ำง 

 

 

 

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูเอกสำรแนบ 
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 มูลค่ำต้นไม ้ส ำหรับกรอกข้อมูล “มูลค่ำต้นไม”้  

 

ขั้นตอนที่ 2  

 ข้อมูลผู้ยื่น ในส่วนนี้จะแสดงขอ้มูลที่ผูป้ระกอบกำรลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติ  

 

 ชื่อผู้ท ำสัญญำ  สำมำรถระบุข้อมูลในกรณีที่ตน้ไม้ หรอืที่ดนิ มีกำรท ำสัญญำ โดยไฟล์เอกสำร

ต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่ำนั้น 



   
 
    e-Tree 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ  e-Tree 
(ส าหรับประชาชน) 
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 กำรท ำธุรกรรม สำมำรถเลือกในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีกำรท ำธุรกรรมกับธนำคำรหรือสหกรณ์ 

และสำมำรถแนบเอกสำรหลักฐำน โดยไฟล์เอกสำรต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่ำนั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3   

 ข้อมูลต้นไม้ ส ำหรับแสดงข้อมูลต้นไม้ และไฟล์เอกสำร ที่ผู้ประกอบกำรระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จำกนั้นกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำกำรลงทะเบียนต้นไม้  
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เมื่อลงทะเบียนต้นไม้เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงรำยชื่อต้นไมท้ี่หน้ำจอหลัก ดังรูป 
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เมื่อประชำชนลงทะเบียนต้นไม้เรียบร้อยแล้วจะได้รับ “ใบลงทะเบียนต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์” ทันที 

สำมำรถคลิกได้ที่ “ ” ดังรูปด้ำนล่ำง 
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จะแสดงก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าท่ีอนุมัติ 
ข้อมูลต้นไม ้
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 กรณศึีกษำที่ 2 ลงทะเบียนแบบรำยแปลง 

นำยสอง สองเมอืง ประชำชนทั่วไป ตอ้งกำรลงทะเบียนแบบรำยแปลง 

 นำยสอง สองเมอืง ปลูกแปลงยูคำลิปตัส 15 ต้น  
 

 

   ขั้นตอนที่ 1  

 รำยละเอียดของตน้ไม้ ได้แก่ ช่ือต้นไม้, ควำมสูงโดยประมำณ, เส้นรอบวงโดยประมำณ และปี

ที่ปลูก 
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คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ  e-Tree 
(ส าหรับประชาชน) 
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 ระบุข้อมูลต้นไม้ และเลือกประเภทกำรปลูกในหมำยเลข 1 และกรอกข้อมูลลงในหมำยเลข 2-3   

                               

 ระบุต ำแหน่งต้นไม ้ สำมำรถระบุต ำแหนง่ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. สำมำรถระบุละติจูด/ลองติจูด ได้ ดังนี้ 
 

 
 

ในกำรค้นหำต ำแหน่งละติจูด/ลองตจิูดบน Google Map สำมำรถท ำได้ดังนี้  
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2. สำมำรถค้นหำสถำนที่ หรอืลำกหมุดสร้ำงพืน้ที่โดยต้องปักหมุดอย่ำงนอ้ย 3 หมุดขึน้ไป ดังนี้ 

 

 รูปภำพตน้ไม้ ส ำหรับแนบไฟล์รูปภำพต้นไม้ โดยไฟล์รูปภำพตอ้งเป็นไฟล์ .jpg .png เท่ำนั้น 

 
 เอกสำรแนบประกอบกำรลงทะเบียนต้นไม้ ไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .png, ,jpg, .pdf 

เท่ำนั้น 

 

เมื่อแนบเอกสำรเรียบร้อยแลว้จะแสดงดังรูปด้ำนล่ำง 
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 มูลค่ำต้นไม ้ส ำหรับกรอกข้อมูลมูลค่ำต้นไม ้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูเอกสำรแนบ 
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ขั้นตอนที่ 2  

 ข้อมูลผู้ยื่น ในส่วนนี้จะแสดงขอ้มูลที่ผูป้ระกอบกำรลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติ  

 

 ชื่อผู้ท ำสัญญำ  สำมำรถระบุข้อมูลในกรณีที่ตน้ไม้ หรอืที่ดนิ มีกำรท ำสัญญำ โดยไฟล์เอกสำร

ต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่ำนั้น 
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 กำรท ำธุรกรรม สำมำรถเลือกในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีกำรท ำธุรกรรมกับธนำคำรหรือสหกรณ์ 

และสำมำรถแนบเอกสำรหลักฐำน โดยไฟล์เอกสำรต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่ำนั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3   

 ข้อมูลต้นไม้ ส ำหรับแสดงข้อมูลต้นไม้ และไฟล์เอกสำร ที่ผู้ประกอบกำรระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จำกนั้นกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำกำรลงทะเบียนต้นไม้  
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 กรณศึีกษำที่ 3 ลงทะเบียนแบบผสม ทั้งแปลงใหญ่ และแปลงย่อย 

นำยสำม สำมหลัก ประชำชนทั่วไป ตอ้งกำรลงทะเบียนแบบผสม มีทั้งแปลงใหญ่ และแปลงย่อย 

 
 

   ขั้นตอนที่ 1  

 รำยละเอียดของตน้ไม้ ได้แก่ ช่ือต้นไม้, ควำมสูงโดยประมำณ, เส้นรอบวงโดยประมำณ และปี

ที่ปลูก 
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คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ  e-Tree 
(ส าหรับประชาชน) 
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 ระบุข้อมูลตน้ไม้ และเลือกประเภทกำรปลูกในหมำยเลข 1 และกรอกข้อมูลลงในหมำยเลข2-3   

                     

 ระบุต ำแหน่งต้นไม ้ สำมำรถระบุต ำแหนง่ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. สำมำรถระบุละติจูด/ลองติจูด ได้ ดังนี้ 
 

 
 

ในกำรค้นหำต ำแหน่งละติจูด/ลองตจิูดบน Google Map สำมำรถท ำได้ดังนี้  
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(ส าหรับประชาชน) 
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2. สำมำรถค้นหำสถำนที่ หรอืลำกหมุดสร้ำงพืน้ที่โดยต้องปักหมุดอย่ำงน้อย 3 หมุดขึน้ไป ดังนี้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรตอ้งกำรปลูกแปลงแบบผสม จะต้องท ำกำรสร้ำงแปลงย่อยก่อน และ

จงึสรำ้งแปลงใหญ่ ดังนี้ 

 แปลงย่อย 

 
 แปลงใหญ่  

 
 

 รูปภำพตน้ไม้ ส ำหรับแนบไฟล์รูปภำพต้นไม้ โดยไฟล์รูปภำพตอ้งเป็นไฟล์ .jpg .png เท่ำนั้น 
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 เอกสำรแนบประกอบกำรลงทะเบียนต้นไม้ ไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .png, ,jpg, .pdf 

เท่ำนั้น 

 

เมื่อแนบเอกสำรเรียบร้อยแลว้จะแสดงดังรูปด้ำนล่ำง 

 

 

 มูลค่ำต้นไม ้ส ำหรับกรอกข้อมูลมูลค่ำต้นไม ้ 

 

 

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูเอกสำรแนบ 
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ขั้นตอนที่ 2  

 ข้อมูลผู้ยื่น ในส่วนนี้จะแสดงขอ้มูลที่ผูป้ระกอบกำรลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติ  

 
 

 ชื่อผู้ท ำสัญญำ  สำมำรถระบุข้อมูลในกรณีที่ตน้ไม้ หรอืที่ดนิ มีกำรท ำสัญญำ โดยไฟล์เอกสำร

ต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่ำนั้น 
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 กำรท ำธุรกรรม สำมำรถเลือกในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีกำรท ำธุรกรรมกับธนำคำรหรือสหกรณ์ 

และสำมำรถแนบเอกสำรหลักฐำน โดยไฟล์เอกสำรต้องเป็นไฟล์ .pdf เท่ำนั้น 

 

ขั้นตอนที่ 3   

 ข้อมูลต้นไม้ ส ำหรับแสดงข้อมูลต้นไม้ และไฟล์เอกสำร ที่ผู้ประกอบกำรระบุ ในขั้นตอนที่ 1-2 

จำกนั้นกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำกำรลงทะเบียนต้นไม้  

** หำกผู้ประกอบกำรตอ้งกำรเพิ่มเติมขอ้มูล หรอืแก้ไขข้อมูล สำมำรถกดที่ขัน้ตอนที่ 1 และ 2  
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 กรณศึีกษำที่ 4 กำร update ข้อมูลต้นไม้  

 กำร Update ข้อมูลตน้ไม้ของนำยหนึ่ง หนึ่งเดียว 

 
 

  ผูป้ระกอบกำรสำมำรถอัพเดทข้อมูลตน้ไม้ได้ใน เมนู   จำกนั้น

หนำ้จอจะปรำกฏรำยกำรต้นไม้ที่ผูป้ระกอบกำรได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ ดังนี้ 
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 ผูป้ระกอบกำร กดที่ช่ือต้นไม้ “สัก” จะปรำกฏหนำ้จอกำรอัพเดทต้นไม ้ดังนี้ 

 
 

 หมำยเลข 1 ส่วนของขอ้มูลต้นไม ้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ แก้ไข อัพเดท และลบข้อมูลต้นไม้ได้ 

 หมำยเลข 2 ส่วนของแผนที่ต้นไมจ้ะแสดงต ำแหนง่ตน้ไม้ 

 หมำยเลข 3 ส่วนของกรำฟแสดงควำมเจรญิเติบโตของต้นไม ้ 

 ในกำรอัพเดทข้อมูลตน้ไม้ กดที่ “อัพเดทข้อมูลตน้ไม้” ในส่วนของหมำยเลข 1 และจะปรำกฏ

หนำ้จอกำรอัพเดทข้อมูลต้นไม้ ดังนี้ 

ผูป้ระกอบจะต้องเตรียมขอ้มูลกำรอัพเดทต้นไม ้ดังนี้  

- ควำมสูง (โดยประมำณ) 

- เส้นรอบวง (โดยประมำณ) 

- มูลค่ำไม้  

- รูปภำพตน้ไม้ (ไฟล์ .jpg .png) 
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 เมื่อผู้ประกอบกำรระบุข้อมูลเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม “ ” 

 
 

จำกนั้นจะแสดงขอ้มูลรำยกำรเปลี่ยนแปลงของตน้ไม้และแสดงกรำฟควำมเจรญิเติบโตของ

ต้นไม ้ดังนี้ 
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 กรณศึีกษำที่ 5 ขอใช้ประโยชน์กำรขำย 

นำยสี่ สี่เสำ ประชำชนทั่วไป มคีวำมประสงค์จะซือ้ที่จำก นำยหนึ่ง หนึ่งเดียว ท ำให้ที่ดนิและต้นไม้

เปลี่ยนเจ้ำของ ดังนัน้นำยหนึ่ง หนึ่งเดียว ตอ้งขอใชป้ระโยชน์กำรขำยที่ดนิและต้นไม้ ให้นำย สี่ สี่เสำ  

 นำยหนึ่ง หนึ่งเดียว ขอใชป้ระโยชน์แจง้ขำย คลิกเมนู “ขำย”  

 

 
 

 จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอรำยกำรค ำขอซือ้ขำยไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำกำร

แจ้งขำย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ ในกำรขอใชป้ระโยชนแ์จ้งขำย ผู้ประกอบกำรตอ้งเตรียมขอ้มูล ดังนี้ 

- ข้อมูลของผู้ซือ้ 

- เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องแนบ เชน่ สัญญำซือ้ขำย, ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ซื้อ ฯลฯ 
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ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ กรมปำ่ไม้                                                                                            35 

 

ในส่วนของกำรขอใช้ประโยชน์กำรแจ้งขำย ผูป้ระกอบกำรตอ้งระบุข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้  

 1. ส่วนขอ้มูลผูย้ื่นค ำขอ 

ในกรณีนำยหนึ่ง หนึ่งเดียวแจง้ขำย ขอ้มูลผูย้ื่นค ำขอจะน ำข้อมูลที่นำยหนึ่ง หนึ่งเดียวลงทะเบียนไว้ใน

ระบบมำแสดงให้โดยอัตโนมัต ิ และสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมได้  
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 2. ส่วนขอ้มูลผูซ้ือ้ 

ในกรณีนำยหนึ่ง หนึ่งเดียวแจง้ขำย จะต้องกรอกข้อมูลผูซ้ือ้ คอื “นำยสี่ สี่เสำ” 

 

 
 

 3. ส่วนขอ้มูลไม้  

นำยหนึ่ง หนึ่งเดียวจะต้องเลือกข้อมูลที่ท ำกำรตกลงซือ้ขำยใหก้ับนำยสี่ สี่เสำ จำกกรณีศกึษำนำย

สี่ สี่เสำ ซือ้ที่ดนิและตน้ไม้ของนำยหนึ่ง หนึ่งเดียว ดังนั้นนำยหนึ่ง หนึ่งเดียวต้องเลือกข้อมูลไม้ที่

ต้องกำรขำย จำกนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีตอ้งกำรบันทึกค ำขอไว้ หำกกดปุ่ม “

” รำยกำรค ำขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรตรวจสอบค ำขอ  

 



   
 
    e-Tree 
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 เมื่อเจำ้หน้ำที่ตรวจสอบค ำขอกำรขอใชป้ระโยชน์จนถึงขึน้ตอนกำรออกเลขที่สำรบรรณ 

 สถำนะ “ ” ผูป้ระกอบกำรสำมำรถดูเอกสำรและดำวน์โหลดเอกสำรจำกระบบได้ จำกหน้ำ

รำยกำรค ำขอ  

 

 

 

 หมำยเหต:ุ ประเภทกำรขำย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

ท้ังหมด  คือ ส ำหรับขำยต้นไม้และพืน้ที่แปลง 

ไมต้น้ คือ ส ำหรับขำยเฉพำะต้นไม ้

ไมท่้อน คือ ส ำหรับขำยไม้ท่อน 

แปลง คือ ส ำหรับขำยพื้นท่ีแปลง 
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 กรณศึีกษำที่ 6 ขอใช้ประโยชน์กำรตัดและเคลื่อนย้ำย 

นำยสี่ สี่เสำ (จำกกรณีศกึษำที่ 1 ต่อเนื่องจำกกรณีศึกษำที่ 4) ต้องกำรตัดไม้และขำยใหโ้รงงำน 

นำยสุรกิต ภูมผิล โดยท ำสัญญำซือ้ขำยและส่งไปจ ำหน่ำยที่โรงงำน นำยสุรกิต ภูมิผล ดังนัน้นำยสี่ สี่

เสำ ด ำเนินกำร แจ้งตัด ตัด แจ้งขนและขนไปโรงงำนเอง 

 นำยสี่ สี่เสำ ขอใชป้ระโยชน์แจ้งตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 

 
 

จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอรำยกำรค ำขอตัดซือ้ขำยไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำ

กำรแจ้งขำย ดังนี้  

 
 

 

 

 หมำยเหต:ุ เอกสำรท่ีผู้ประกอบกำรจะได้รับ ดังนี ้

 
คือ  ใบค ำรอ้งขอใชป้ระโยชน์ 

 
คือ หนังสอืรับรองขอใชป้ระโยชน์ 

 

  

  

  

  

 หมายเหตุ: ในการขอใช้ประโยชน์แจ้งตัด ผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูล ดังนี้ 
- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ เช่น โฉนดที่ดิน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, สัญญาซื้อขาย 
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คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ  e-Tree 
(ส าหรับประชาชน) 
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ในส่วนของกำรขอใช้ประโยชน์กำรแจ้งตัด ผูป้ระกอบกำรตอ้งระบุข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  

 1. ส่วนขอ้มูลผูย้ื่นค ำขอ 

ในกรณีนำยสี่ สี่เสำแจ้งตัด ข้อมูลผู้ยื่นค ำขอจะน ำข้อมูลที่นำยสี่ สี่เสำ ลงทะเบียนไว้ในระบบมำ

แสดงให้โดยอัตโนมัติ  และสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมได้ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลหนว่ยงำนที่ย่ืน จะขึ้นอยู่กับ

จังหวดัที่ต้นไม้นัน้ลงทะเบียนไว้ 
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 2. ส่วนขอ้มูลไม้  

สี่ สี่เสำ เลือกไม้ที่ตอ้งกำรตัด โดยระบุจ ำนวนท่อนไม้ที่ได้จำกกำรตัดในหมำยเลข 1 กดปุ่ม “ ”  

ในหมำยเลข 2 จำกนั้นจะปรำกฏตำรำงขอ้มูลท่อนไม้ โดยระบุรำยละเอียดของข้อมูลท่อนไม้ ใน

หมำยเลข 3   

จำกนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีตอ้งกำรบันทึกค ำขอไว้ หำกกดปุ่ม “ ” 

รำยกำรค ำขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบค ำขอ  

 

 เมื่อเจำ้หน้ำที่ตรวจสอบค ำขอกำรขอใชป้ระโยชน์จนถึงขึน้ตอนกำรออกเลขที่สำรบรรณ 

 สถำนะ “ ” ผูป้ระกอบกำรสำมำรถดูเอกสำรและดำวน์โหลดเอกสำรจำกระบบได้ จำกหน้ำ

รำยกำรค ำขอ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ เอกสำรท่ีผู้ประกอบกำรจะได้รับ ดังนี ้

 
คือ  ใบค ำรอ้งขอใชป้ระโยชน์ 

 
คือ หนังสอืรับรองขอใชป้ระโยชน์ 
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 นำยสี่ สี่เสำ ขอใชป้ระโยชน์แจ้งขำย คลิกเมนู “เคลื่อนย้ำย” 

 
 

จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอรำยกำรค ำขอเคลื่อนย้ำย เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำ

กำรแจ้งเคลื่อนย้ำย ดังนี้  
 

 
 

 

 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ ในกำรขอใชป้ระโยชนแ์จ้งเคลื่อนย้ำย ผู้ประกอบกำรตอ้งเตรียมขอ้มูล ดังนี้ 

    - ข้อมูลกำรเคลื่อนท่ี (ตน้ทำง) 

    - ข้อมูลกำรเคลื่อนที่ (ปลำยทำง) 

    - ข้อมูลพำหนะ 

    - เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องแนบ เช่น หนังสอืรับรองกำรตัดหรือโค่นไม้จำกกำรลงทะเบียนต้นไม้, ใบอนุญำตตัง้

โรงงำน ฯลฯ 
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ในส่วนของกำรขอใช้ประโยชน์กำรแจ้งเคลื่อนย้ำย ผูป้ระกอบกำรตอ้งระบุข้อมูล 5 ส่วน ดังนี้  

 1. ส่วนขอ้มูลผูย้ื่นค ำขอ 

ในกรณีนำยสี่ สี่เสำแจ้งตัด ข้อมูลผู้ยื่นค ำขอจะน ำข้อมูลที่นำยสี่ สี่เสำ ลงทะเบียนไว้ในระบบมำแสดงให้

โดยอัตโนมัต ิ และสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมได้  
 

 

 2. ส่วนขอ้มูลไม้  

นำยสี่ สี่เสำ เลือกท่อนไม้ที่ต้องกำรเคลื่อนย้ำย โดยคลิกเลือกท่อนไม้ในหมำยเลข 1 จำกนั้นกดปุ่ม 

“ ” ในหมำยเลข 2 จำกนั้นจะปรำกฏตำรำงขอ้มูลท่อนไม้ที่ตอ้งกำรเคลื่อนย้ำย  

จำกนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีตอ้งกำรบันทึกค ำขอไว้ หำกกดปุ่ม “ ” 

รำยกำรค ำขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบค ำขอ  
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 3. ส่วนขอ้มูลกำรเคลื่อนที่ (ต้นทำง)  

นำยสี่ สี่เสำระบุข้อมูลกำรเคลื่อนที่ (ต้นทำง) ในต ำแหน่งที่ท่อนไม้นัน้วำงอยู่  

 

 
 

  4. ส่วนขอ้มูลกำรเคลื่อนที่ (ปลำยทำง)  

นำยสี่ สี่เสำระบุข้อมูลกำรเคลื่อนที่ (ปลำยทำง) จำกกรณีศึกษำ นำยสี่ สี่เสำ ต้องกำรเคลื่อนย้ำย

ไปยัง “โรงงำน สุรกิต ภูมิผล” 
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 5. ส่วนขอ้มูลพำหนะ นำยสี่ สี่เสำตอ้งระบุข้อมูลพำหนะในกำรน ำเคลื่อนย้ำย และผู้ควบคุม

กำรน ำเคลื่อนย้ำย จำกนั้นกดปุ่ม “ ” ในกรณีตอ้งกำรบันทึกค ำขอไว้ หำกกดปุ่ม “

” รำยกำรค ำขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรตรวจสอบค ำขอ 

 
 เมื่อเจำ้หน้ำที่ตรวจสอบค ำขอกำรขอใชป้ระโยชน์จนถึงขึน้ตอนกำรออกเลขที่สำรบรรณ 

 สถำนะ “ ” ผูป้ระกอบกำรสำมำรถดูเอกสำรและดำวน์โหลดเอกสำรจำกระบบได้ จำกหน้ำ

รำยกำรค ำขอ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ เอกสำรท่ีผู้ประกอบกำรจะได้รับ ดังนี ้

 
คือ  ใบค ำรอ้งขอใชป้ระโยชน์ 

 
คือ หนังสอืรับรองขอใชป้ระโยชน์ 
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 กรณศึีกษำที่ 7 ขอใช้ประโยชน์กำรตัดและเคลื่อนย้ำย 

นำยสอง สองเมอืง (จำกกรณีศึกษำที ่2 ) ต้องกำรตัดไม้ (แบบบำงสว่นและแบบทั้งหมด) และขำย

ให้โรงงำนบริษัท แหลมเขำวู้ดชิพ จ ำกัด โดยขำยที่แปลง และให้โรงงำนบริษัท แหลมเขำวู้ดชิพ จ ำกัด

แจ้งตัด แจ้งขน ขนไปโรงงำนเอง 
 

 นำยสอง สองเมือง ต้องกำรตัดไม้ในแปลงแบบบำงส่วน  

จำกกรณีศึกษำที่ 2 นำยสองลงทะเบียนแบบรำยแปลงซึ่งเป็น ยูคำลิปตัส 15 ต้น ต้องกำรตัดแค่ 10 ต้น 

โดยคลิกที่ ชื่อชนิดไม้ “ยูคำลิปตัส” 

 
 

 เมื่อคลิกรำยชื่อชนิดไม้ จะปรำกฏหน้ำจอข้อมูลต้นไม้ ในกรณีที่นำยสอง สองเมืองต้องกำรตัดยู

คำลปิตัสบำงสว่น จะต้องคลิกที่ปุ่ม “แปลงข้อมูลต้นไม้ไปเป็นรำยต้น” เพื่อให้สำมำรถเลือกได้วำ่นำย

สอง สองเมอืงตอ้งกำรตัดต้นยูคำลิปตัสต้นไหน  
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 เมื่อกดที่ปุ่ม “ ” ระบบจะแจ้งเตอืนว่ำ “ต้องกำรแปลงต้นไม้ใน

รูปแบบแปลงไปเป็นต้นไม้รูปแบบต้นจริงหรือไม่” กดปุ่ม “ ” จำกนั้นรอระบบแจ้งเตอืน 

“แปลงข้อมูลเรียบร้อย”  
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นำยสอง สองเมืองสำมำรถตรวจสอบแปลงยูคำลิปตัสได้จำก เมนู “ ” เมื่อคลิก

ที่เมนูจะปรำกฏหน้ำจอรำยกำรแปลง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเมื่อกดที่รำยชื่อแปลงจะปรำกฏ

รำยละเอียดต้นยูคำลิปตัส จ ำนวน15 ต้น ดังนี้ 

 
 

 นำยสอง สองเมอืง แจง้ตัดต้นยูคำลปิตัสในแปลงยูคำลิปตัสแค่เพียง 5 ต้น (ตัดบำงส่วน) มี

ขั้นตอนดังนี้  

 นำยสอง สองเมอืง ขอใช้ประโยชนแ์จง้ตัด คลิกเมนู “ตัด” 
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จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอรำยกำรค ำขอตัดซือ้ขำยไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำ

กำรแจ้งขำย ดังนี้  

 
 

 

 

 
 

 

 หมำยเหต:ุ ในกำรขอใชป้ระโยชนแ์จ้งตัด ผู้ประกอบกำรตอ้งเตรียมขอ้มูล ดังนี้ 

- เอกสำรหลักฐำนท่ีต้องแนบ เชน่ โฉนดท่ีดนิ, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประชำชน, สัญญำซือ้ขำย ฯลฯ 
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ในส่วนของกำรขอใช้ประโยชน์กำรแจ้งตัด ผู้ประกอบกำรตอ้งระบุข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  

 1. ส่วนขอ้มูลผูย้ื่นค ำขอ 

ในกรณีนำยสอง สองเมืองแจง้ตัด ข้อมูลผู้ยื่นค ำขอจะน ำข้อมูลที่นำยสอง สองเมอืง ลงทะเบียนไว้

ในระบบมำแสดงให้โดยอัตโนมัต ิ และสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมได้ 
 

 

 2. ส่วนขอ้มูลไม้  

นำยสอง สองเมอืง สำมำรถเลือกต้นยูคำลปิตัสที่ตอ้งกำรตัดได้จำกตำรำงIDต้นไม ้ในหมำยเลข 1 

ระบุจ ำนวนท่อนไม้ที่ได้จำกกำรตัดในหมำยเลข 2 กดปุ่ม “ ” ในหมำยเลข 3 
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จำกนั้นจะปรำกฏตำรำงข้อมูลท่อนไม้ โดยระบุรำยละเอียดของขอ้มูลท่อนไม้ ในหมำยเลข 1 

เมื่อระบุข้อมูลท่อนไม้เสร็จ กดปุ่ม “ ” ในกรณีตอ้งกำรบันทึกค ำขอไว้ หำกกดปุ่ม “

” รำยกำรค ำขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรตรวจสอบค ำขอ  
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 เมื่อเจำ้หน้ำที่ตรวจสอบค ำขอกำรขอใชป้ระโยชน์จนถึงขึน้ตอนกำรออกเลขที่สำรบรรณ 

 สถำนะ “ ” ผูป้ระกอบกำรสำมำรถดูเอกสำรและดำวน์โหลดเอกสำรจำกระบบได้ จำกหน้ำ

รำยกำรค ำขอ  
 

 
 

 

 นำยสอง สองเมือง ต้องกำรตัดไม้ในแปลงท้ังหมด 

 

 

 

 นำยสอง สองเมอืง แจง้ตัดแปลงกระโดนทั้งหมด มีขั้นตอนดังนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 หมำยเหต:ุ เอกสำรท่ีผู้ประกอบกำรจะได้รับ ดังนี ้

 
คือ  ใบค ำรอ้งขอใชป้ระโยชน์ 

 
คือ หนังสอืรับรองขอใชป้ระโยชน์ 
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 นำยสอง สองเมอืง ขอใช้ประโยชนแ์จง้ตัด คลิกเมนู “ตัด” 

 
 

จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอรำยกำรค ำขอตัดซือ้ขำยไม้ เมื่อกดปุ่ม “ ” เพื่อท ำ

กำรแจ้งขำย ดังนี้   
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ในส่วนของกำรขอใช้ประโยชน์กำรแจ้งตัด ผู้ประกอบกำรตอ้งระบุข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้  

 1. ส่วนขอ้มูลผูย้ื่นค ำขอ 

ในกรณีนำยสอง สองเมืองแจง้ตัด ข้อมูลผู้ยื่นค ำขอจะน ำข้อมูลที่นำยสอง สองเมอืง ลงทะเบียนไว้

ในระบบมำแสดงให้โดยอัตโนมัต ิ และสำมำรถแนบเอกสำรเพิ่มเติมได้ 



   
 
    e-Tree 

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ  e-Tree 
(ส าหรับประชาชน) 
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 2. ส่วนขอ้มูลไม้  

นำยสอง สองเมอืง สำมำรถเลือกแปลงกระโดนที่ตอ้งกำรตัดได้จำกตำรำง IDต้นไม ้ระบุจ ำนวน

ท่อนไม้ที่ได้จำกกำรตัดในหมำยเลข 1 กดปุ่ม “ ” ในหมำยเลข 2  

 

 
 

 

 

ข้อมูลหนว่ยงำนที่ย่ืน จะขึ้นอยู่กับ

จังหวดัที่ต้นไม้นัน้ลงทะเบียนไว้ 
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จำกนั้นจะปรำกฏตำรำงข้อมูลท่อนไม้ โดยระบุรำยละเอียดของขอ้มูลท่อนไม้ ในหมำยเลข 1 

เมื่อระบุข้อมูลท่อนไม้เสร็จ กดปุ่ม “ ” ในกรณีตอ้งกำรบันทึกค ำขอไว้ หำกกดปุ่ม “

” รำยกำรค ำขอนั้นจะถูกส่งไปให้เจ้ำหนำ้ที่ท ำกำรตรวจสอบค ำขอ  

 
 

 เมื่อเจำ้หน้ำที่ตรวจสอบค ำขอกำรขอใชป้ระโยชน์จนถึงขึน้ตอนกำรออกเลขที่สำรบรรณ 

 สถำนะ “ ” ผูป้ระกอบกำรสำมำรถดูเอกสำรและดำวน์โหลดเอกสำรจำกระบบได้ จำกหน้ำ

รำยกำรค ำขอ  
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กำรลงทะเบียนต้นไม้ผ่ำน Mobile Application (iOS & Android)  

กำรลงทะเบียนต้นไม้ผ่ำนแอพพลิเคชั่น “e-Tree” มีสำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบปฎิบัติกำร iOS & 
Android สำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store ส ำหรับ iOS และ Google Play Store ส ำหรับ 
Android 

 

 แนะน ำฟังก์ชั่นกำรใช้งำน  

1. เมนูทำงลัด ประกอบด้วย   

 

 
ฟีดข่ำวต้นไม้ 

 
ภำษำ 

 
คู่มอืกำรใช้งำน 

 
ข้อมูลชนิดไม้ 

      
ลงช่ือเข้ำใช้/ออกจำกระบบ 

2. ฟังก์ชั่นหลักของแอพพลิเคช่ัน  

 
ข้อมูลสว่นตัว 

 
เพิ่มต้นไม้ 

 
แผนที่ต้นไม้ 

 ฟีดข่ำวต้นไม้  
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 คู่มือกำรใช้งำน Mobile Application  

   

ฟังก์ช่ัน “ ” ข้อมูลส่วนตัว เป็นฟังก์ช่ันที่จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งำนแอพพลิเคช่ัน 

โดยในฟังก์ช่ันนี้จะแสดงข้อมูลส่วนตัว สำมำรถจัดกำรข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ และในฟังก์ช่ันนี้ยัง

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

 
ข้อมลูต้นไม้ เพื่อแสดงจ ำนวนต้นไม้ของคุณ แบ่งออก 2 ประเภท 

ดังนี้ 

  กำรเพิ่มต้นไมร้ำยต้น     กำรเพิ่มตน้ไม้รำยแปลง 

 

 
แสดงสถิตคิ่ำกำรกักเก็บคำร์บอนเครดิตของคุณ 
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ฟังก์ชั่น “ ” ส ำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ช้งำน และเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

          

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “แก้ไขข้อมูลสว่นตัว”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องกำร จำกนั้นแตะปุ่ม  

“ ” 

เพื่อบันทึกกำรแก้ไขข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เปลีย่นรหัสผ่ำน”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เปลี่ยนรหัสผ่ำน โดยกำรระบุรหัสผ่ำนเดิม >> 

ระบุรหัสผำ่นใหม่ >> ระบุยืนยันรหัสผ่ำน 

จำกนั้นแตะปุ่ม  

“ ” 

เพื่อบันทึกกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน 
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ฟังก์ชั่น “ ” กำรเพิ่มตน้ไม้  เป็นฟังก์ช่ันที่ใหคุ้ณสำมำรถเพิ่มตน้ไม้ หรอืเพิ่มพืน้ที่แปลง ใน

กำรเพิ่มตน้ไม้ และเพิ่มพืน้ที่แปลง ต้องตั้งค่ำกำรเปิดบริกำรต ำแหน่งที่ตั้ง (GPS) โดยมีขึน้ตอนดังนี้ เปิด 

“กำรตัง้ค่ำ” เลือก “ควำมเป็นส่วนตัว” แตะ “ต ำแหน่งที่ตัง้” เลือก “ขณะใช้แอพ” 
 

 กำรเพิ่มต้นไม้  

สำมำรถเพิ่มตน้ไม้ 3 ประเภท  

1. เพิ่มต้นไม้รำยต้น ไม่น ำเข้ำแปลง 

2. เพิ่มต้นไม้รำยต้น น ำเข้ำพืน้ที่แปลง 

3. เพิ่มต้นไม้รำยแปลง  
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วิธีกำรเพิ่มต้นไม้  

1) เพิ่มต้นไม้รำยต้น ไม่น ำเข้ำแปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพิ่มต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพื่ออัพโหลดรูปภำพตน้ไม้ 

สำมำรถถ่ำยรูปภำพ หรือเลือกภำพจำกคลังภำพ 

และกรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  

จำกนั้นเลือกประเภทกำรปลูก แตะ “ปลูกรำยต้น” 
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ขั้นตอนที่ 3  

เลือกปักหมุดต ำแหนง่ตน้ไม้ของคุณ โดยคุณ

สำมำรถแตะ ลงบริเวณแผนที่  

 
หรอื ระบุ ละติจูด/ลองติจูด ของต ำแหน่งตน้ไม้  

 

 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 4  

เลือก “ไม่น ำเข้ำแปลง”  
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เมื่อคุณปักหมดุต ำแหน่งตน้ไม้เรียบร้อยแลว้ แตะ

ไอคอน เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 
 

                        

ขั้นตอนที่ 5 

 

 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรกรอกข้อมูลต้นไม้

ของคุณ หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุม

ขวำเพื่อย้อนกลับไปหนำ้ก่อนหนำ้นี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียน

ต้นไม”้ 

เพื่อท ำกำรแชร์ขอ้มูลต้นไม้ของคุณ 

 
 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียน

ต้นไมส้ ำเร็จ แตะ “ตกลง”  
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2) เพิ่มต้นไม้รำยต้น น ำเข้ำพืน้ที่แปลง  

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพิ่มต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพื่ออัพโหลดรูปภำพตน้ไม้ 

สำมำรถถ่ำยรูปภำพ หรือเลือกภำพจำกคลังภำพ 

และกรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  

จำกนั้นเลือกประเภทกำรปลูก แตะ “ปลูกรำยต้น” 
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ขั้นตอนที่ 3  

เลือกปักหมุดต ำแหนง่ตน้ไม้ของคุณ โดยคุณ

สำมำรถแตะ ลงบริเวณแผนที่  

 
 

หรอื ระบุ ละติจูด/ลองติจูด ของต ำแหน่งตน้ไม้  

 
 

เมื่อคุณปักหมุดต ำแหน่งตน้ไม้เรียบร้อยแลว้ แตะ

ไอคอน เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 

 

ขั้นตอนที่ 4  

 

เลือก “น ำเข้ำแปลง”  
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ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ กรมปำ่ไม้                                                                                            67 

                 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 ในกรณีที่ยังไม่มพีืน้ที่แปลง แตะ “ ” 

 

 

ขั้นตอนที่ 6  

 

ระบุสถำนที่ “

” 

ระบุ ละติจูด/ลองตจิูด  

“ ” 

หำกต้องกำรลบ ละติจูด/ลองตจิูด แตะ “

” 

เมื่อสรำ้งพื้นที่แปลงเรียบร้อย  

แตะไอคอน เพื่อบันทึกพืน้ทีแ่ปลง 
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ขั้นตอนที่ 7 

แตะ “รำยกำรแปลง” ที่ตอ้งกำรน ำต้นไมเ้ข้ำ

แปลง  

ยืนยันกำรน ำเข้ำแปลง แตะ “ใช”้ เพื่อยืนยัน 

หรอื แตะ “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกรำยกำร

แปลง 

 

ขั้นตอนที่ 8 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรกรอกข้อมูลต้นไม้

ของคุณ หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุม

ขวำเพื่อย้อนกลับไปหนำ้ก่อนหนำ้นี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียน

ต้นไม”้ 

เพื่อท ำกำรแชร์ขอ้มูลต้นไม้ของคุณ 

 
แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียนต้นไม้

ส ำเร็จ แตะ “ตกลง”  
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ส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ กรมปำ่ไม้                                                                                            69 

3) เพิ่มต้นไม้รำยแปลง                    

                      

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพิ่มต้นไม้ ”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

แตะไอคอน “ ” เพื่ออัพโหลดรูปภำพตน้ไม้ 

สำมำรถถ่ำยรูปภำพ หรือเลือกภำพจำกคลังภำพ 

และกรอกข้อมูลต้นไม้ของคุณ  

จำกนั้นเลือกประเภทกำรปลูก แตะ “ปลูกรำย

แปลง” 
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ขั้นตอนที่ 3  

ระบุชื่อแปลง และจ ำนวนต้นไม้  

จำกนั้นแตะ “ตกลง” 

 

ขั้นตอนที่ 4  

ระบุสถำนที่ “

” 

ระบุ ละติจูด/ลองตจิูด  

“ ” 

หำกต้องกำรลบ ละติจูด/ลองตจิูด แตะ “

” 

เมื่อสรำ้งพื้นที่แปลงเรียบร้อย  

แตะไอคอน เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 5 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรกรอกข้อมูลต้นไม้

ของคุณ หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูล แตะ“ลูกศร” มุม

ขวำเพื่อย้อนกลับไปหนำ้ก่อนหนำ้นี้ 

 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง แตะ “ลงทะเบียน

ต้นไม”้ 

เพื่อท ำกำรแชร์ขอ้มูลต้นไม้ของคุณ 

 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 6  

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเมื่อคุณลงทะเบียน

ต้นไมส้ ำเร็จ แตะ “ตกลง”  
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กำรเพิ่มพื้นที่แปลง  

                  

ขั้นตอนที่ 1  

แตะไอคอน “ ” เลือก “เพิ่มพืน้ที่แปลง 

”  

 

ขั้นตอนที่ 2  

หนำ้รำยกำรพืน้ที่แปลง  สำมำรถเพิ่มพื้นที่แปลง 

และลบพืน้ที่แปลงได้  

เพิ่มพืน้ที่แปลง แตะ “ ” 
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ขั้นตอนที่ 1  

ระบุสถำนที่ “

” 

ระบุ ละติจูด/ลองตจิูด  

“ ” 

หำกต้องกำรลบ ละติจูด/ลองตจิูด แตะ “

” 

เมื่อสรำ้งพื้นที่แปลงเรียบร้อย  

แตะไอคอน เพื่อบันทึกพืน้ทีแ่ปลง 

 

ขั้นตอนที่ 2  

หนำ้รำยกำรพืน้ที่แปลง  สำมำรถเพิ่มพื้นที่แปลง 

และลบพืน้ที่แปลงได้  

เพิ่มพืน้ที่แปลง แตะ “” 

หรอืต้องกำรลบพืน้ที่แปลง แตะ “ ”  
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กำรแก้ไขข้อมูลต้นไม้ 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  

เลือกรำยกำรตน้ไม้ที่ต้องกำรแก้ไข  

 

ขั้นตอนที่ 2  

เลือก “แก้ไขข้อมูลตน้ไม้” 

 

ขั้นตอนที่ 3  

แก้ไขข้อมูลตน้ไม้ที่ต้องกำร แตะปุ่ม “บันทึก” 
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กำรอัพเดทข้อมูลต้นไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  

อัพเดทข้อมูลตน้ไม้เรียบร้อย แตะปุ่ม “บันทึก” 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  

เลือกรำยกำรตน้ไม้ที่ต้องกำรแก้ไข 

 

 

 ขั้นตอนที่ 2  

 เลือก “อัพเดทข้อมูลตน้ไม้” 
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ฟังก์ช่ัน “ ” แผนที่  เป็นฟังก์ช่ันที่แสดงแผนที่ต ำแหน่งต้นไม้ และพื้นที่ต้นไม้ที่ท ำกำรเพิ่ม

ต้นไมแ้ละพืน้ที่แปลงลงในระบบ 

 

ฟังก์ชั่น “ ” ฟีดข่ำวต้นไม้ เป็นฟังก์ช่ันที่แสดงขอ้มูลข่ำวกำรลงทะเบียนต้นไม้ของประชำชนทั่วไป  
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ท่ีปรึกษำ 

นำยบรรจง วงศ์ศรีสุนทร      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักรับรองกำรปำ่ไม้ กรมปำ่ไม้ 

นำยธำดำ สุวรรณวิมล    ผู้อ ำนวยกำรสว่นกำรรับรองไม้ 

นำยบุญสุธยี์ จีระวงคพ์ำนชิ   ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร, 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรรับรอง 

นำงสำวนงนุช แซ่เจี่ย ผู้อ ำนวยกำรสว่นส่งเสริมและสนับสนุนกำรค้ำไม้ 

   

คณะท ำงำน  

นำยกฤตศิลป์ แย้มมูล,นำงรุจิรำ อักษรศิริ,นำยคุณำกร ประคองใจ,นำยอนุชิต ดำศรี 

นำงสำวธนำรีย์ ลำภวงศ์อุดม, นำงสำวสุดำรัตน์ แก้วกระหนก ,นำยวันเฉลิม กรำนโต              

นำยเอนก สอหวัง,นำยเชษฐำ สำยสุนทร, นำงสำวชนมน วำโยพัตร ,นำงสำวทพิำรัตน์ สัญพงศ์  

ร่ำง/พิมพ์  

นำยอนุชิต ดำศรี ต ำแหนง่นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ สังกัดส ำนักรับรองกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 

 

 

      QR-CODE คู่มือ e-Tree ฉบับเต็ม 

 

สำมำรถโหลดคูม่ือกำรลงทะเบยีนต้นไม้ e-Tree  ฉบับเต็มได้ท่ี  https://goo.gl/HCRqSp   

https://goo.gl/HCRqSp

