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ค ำน ำ 

เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมวิธีกำรใช้งำนโปรแกรมระบบติดตำมกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จัดท ำขึ้นเพ่ืออธิบำยกำรท ำงำนตลอดจนวิธีใช้ค ำสั่งในหน้ำจอต่ำงๆ ของโปรแกรม 
เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถบันทึกข้อมูลรำยละเอียดงำน รวมถึงกำรค้นหำข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง 

 

ในส่วนของเนื้อหำ จะเริ่มอธิบำยตั้งแต่กำรใช้งำนโปรแกรมเบื้องต้น ควำมหมำยของสัญลักษณ์ต่ำงๆ       
วิธีเข้ำสู่โปรแกรม วิธีเข้ำสู่เมนูหลัก เมนูย่อยของงำนต่ำงๆ จนกระทั่งถึงหน้ำจอกำรท ำงำนที่ต้องกำร  จำกนั้น
จะเป็นกำรอธิบำยวิธีกำรท ำงำนและวิธีใช้ค ำสั่งในหน้ำจอนั้นๆ ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้งำนเข้ำใจถึงวิธีกำรปฏิบัติงำน 
และสำมำรถใช้ระบบงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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1. การใช้โ่รแกรมเบื้องตน้ 
 

 

ระบบติดตำมกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ เป็นระบบงำนที่ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อให้รองรับกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลกำร
ด ำเนินคดีที่เกี่ยวกับกำรบุกรุกท ำลำยป่ำที่อยู่ในพ้ืนท่ีควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ โดยกำรจัดเก็บข้อมูลจะแยกตำมหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละหน่วยงำนจะมี User name / Password ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของตนเอง โดยจะเข้ำถึงข้อมูลได้เฉพำะ
ข้อมูลคดีที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนเองเท่ำนั้น 

  

1.1 ค าอธิบาปการท างานของระบบ 
 

ในกำรพัฒนำระบบติดตำมกำรบุกรุกท ำลำยป่ำนั้น จะแบ่งกำรท ำงำนของระบบออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 

1. ข้อมูลสำรบัญคดี เป็นระบบงำนที่ใช้ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดของคดีที่เกี่ยวกับกำรบุกรุก
ท ำลำยป่ำ โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะประกอบด้วย ข้อมูลคดี (หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร, ประเภทคดี, วันเดือนปี
ที่เกิดเหตุ, เรื่อง, ผู้กระท ำควำมผิด, ข้อกล่ำวหำ, กำรตรวจยึดจับกุม, อุปกรณ์ที่ใช้, สถำนที่เกิดเหตุ และ
เจ้ำหน้ำทีชุดจับกุม) ข้อมูลผลกำรด ำเนินคดี, ข้อมูลเอกสำรประกอบคดี เป็นต้น โดยระบบจะท ำกำร
จัดเก็บสถำนะของคดี เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินคดีได้ 

 

2. ข้อมูลพื้นฐำน เป็นระบบงำนที่ใช้ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน (Basic Data) ของระบบงำน เพื่อใช้เป็น
ค่ำตั้งต้นของระบบ ประกอบด้วย ประเภทคดี ผลกำรด ำเนินคดี (สถำนะ) ชนิดไม้ ประเภทไม้ ช่ือไม้ 
สถำนะไม้ของกลำง ข้อมูลหน่วยงำน/หน่วยย่อย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลพื้นฐำนนี้จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ก่อนท่ีจะเริ่มต้นใช้ระบบงำน 

 

3. รำยงำน เป็นระบบงำนที่ใช้ส ำหรับกำรพิมพ์รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมที่กรมป่ำไม้ก ำหนด
ออกทำงเครื่องพิมพ์ 

 

1.2 วิธีการใช้งานโ่รแกรมเบื้องต้น 

1.2.1 การเข้าสู่ระบบงาน (Log In) 

1) ให้พิมพ ์URL : http://fp.forest.go.th/rfd_app ในช่องที่อยู่ (Address) จำกนั้น Click ที่ปุ่ม   บน
หน้ำจอ หรือกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้ำสู่หน้ำจอ login ส ำหรับระบบงำนของกรมป่ำไม้  ดังภำพ 
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2) ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับกำร Log In เข้ำระบบงำนขึ้นมำ ให้พิมพ์ “รหสัผู้ใช้” และ “รหัสผำ่น” แล้ว 

Click ที่ปุ่ม    เพื่อเข้ำสู่ระบบงำน ดังภำพ 
 

 

 
 

 
 
 โดยสิทธิในกำรเข้ำถึงระบบงำนของรหัสผู้ใช้งำน (User Name)  แต่ละคนจะไมเ่ท่ำกัน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่
ได้รับในกำรเข้ำใช้ระบบงำน เช่น บำง User อำจจะเข้ำใช้งำนไดม้ำกกว่ำ 1 ระบบ หรือเข้ำท ำงำนได้เฉพำะบำง
ระบบ เป็นต้น 

1.3 การออกจากระบบงาน (Log out) 

เมื่อต้องกำรออกจำกระบบงำน ให้ Click ที่ปุ่ม    ทีอ่ยู่ด้ำนมุมบนขวำของหน้ำจอ ดังภำพ 
 

 พิมพ์ “รหสัผู้ใช้” และ 
“รหัสผ่ำน” 

แล้ว Click ปุ่ม “เข้ำสูร่ะบบ” 
 

 Click ที่ ปุ่ม “ระบบคดีป่ำไม้” 
เพื่อเข้ำใช้งำนในระบบ 
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1.4 เงื่อนไขการกรอกข้อมูลา 
 

1) ช่องที่บังคับให้กรอกข้อมูลจะมี * (ดอกจันสีแดง) เช่น ช่ือหน่วยงำน, ประเภทคดี, วันท่ีเกิดเหตุ, รำยละเอียด
ข้อกล่ำวหำ และผลกำรด ำเนินคด ีเป็นต้น หำกไม่กรอกข้อมูลในช่องดังกล่ำวระบบจะไม่อนุญำตให้บนัทึก
ข้อมูล 

 

 
 
 

 

2) ช่องที่มีข้อมูลพื้นฐำนให้เลือก จะมคี ำว่ำ “เลือกข้อมูล” แสดงให้ในช่อง เช่น ต ำบล, อ ำเภอ, จังหวัด เปน็ต้น 
ให้พิมพ์ค ำหรือข้อควำมบำงส่วน ระบบจะแสดง List รำยกำรข้อมลูขึ้นมำให้เลือก ดังภำพ  

 

 Click ที่ปุ่มนี้เพื่อออกจำกระบบ 
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3) ช่องข้อมูลวันท่ี ให้พิมพต์ัวเลข 8 หลักติดกัน เช่น 16112557 (วันเดือนปี) แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะใส่ขีด

ระหว่ำงวันท่ีให้อัตโนมตัิ ดังตัวอยำ่ง  หรือหำกต้องกำรเลือกวันท่ีจำก

ปฏิทิน ให ้Click ทีรู่ป  ด้ำนหลังช่องวันท่ี 
 

1.5 ความหมาปของสัญลาักษณ์ (ICON) 
 

 

 ใช้เมื่อต้องกำรกลับหน้ำเมนูหลักของระบบ 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรให้ระบบแสดงข้อมลูตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรบันทึกข้อมูลชุดใหมใ่นระบบ 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรล้ำงข้อมูลในหน้ำจอ 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรจัดเก็บข้อมลู 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรออกจำกหน้ำจอ 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรเลือกไฟล์ (File) เพื่อท ำกำร Import ข้อมูลเอกสำรประกอบเข้ำ
ระบบ 

  

 ใช้เมื่อต้องกำรให้แสดงรำยละเอียดของข้อมูล เพื่อตรวจสอบหรือแกไ้ข 
  

 
ใช้เมื่อต้องกำรลบรำยกำรข้อมลู 

  

 ใช้เมื่อต้องกำรพิมพ์รำยงำน 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรเปิดรำยงำนในโปรแกรม Microsoft Word 
  

 ใช้เมื่อต้องกำรเปิดรำยงำนในโปรแกรม  Microsoft Excel 
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2. สารบัญคด ี
 

 

เป็นระบบงำนที่ใช้ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลรำยละเอียดของคดีที่เกี่ยวกับกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะ
ประกอบด้วย ข้อมูลคดี (หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร, ประเภทคดี, วันเดือนปีท่ีเกิดเหตุ, เรื่อง, ผู้กระท ำควำมผิด, ข้อกล่ำวหำ, กำร
ตรวจยึดจับกุม, อุปกรณ์ที่ใช้, สถำนที่เกิดเหตุ และเจ้ำหน้ำทีชุดจับกุม) ข้อมูลผลกำรด ำเนินคดี, ข้อมูลเอกสำรประกอบคดี 
และแผนที่จุดเกิดเหตุ เป็นต้น โดยระบบจะท ำกำรจัดเก็บสถำนะของคดี เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินคดี
ได้ 

2.1 การบันทึกราปการคดีใหม่ 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลสำรบัญคดีแสดง
ขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
 

2) ให้ตรวจสอบข้อมลูคดีที่อยู่ในฐำนข้อมูลก่อนท่ีจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเตมิ เพื่อป้องกันกำรน ำเข้ำข้อมูลซ้ ำซ้อน 
โดยกำรใส่เงื่อนไขในกำรค้นหำ เช่น ช่ือหน่วยงำน, ช่วงวันที่เกิดเหตุ, ผลกำรด ำเนินคดี เป็นต้น แล้วกดที่

ปุ่ม  เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
 

3) กำรเพิ่มข้อมลูคดีใหม่ สำมำรถท ำได้โดยกำร Click ที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับเพิ่มคดี
ใหม่ขึ้นมำให้ ดังภำพ 
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4) ให้กรอกข้อมูลหลักของคดีให้ครบถ้วน ประกอบด้วย ช่ือหน่วยงำน, ประเภทคดี, วัน เวลำทีเ่กิดเหตุ, 

รำยละเอียดข้อกล่ำวหำ และผลกำรด ำเนินคดี เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  
เพื่อจัดเก็บข้อมลู  โดยระบบจะท ำกำรเพิ่มคดี พร้อมกับออกเลขคดใีห้ ดังภำพ 

 
 

5) กรณีที่ต้องกำรบันทึกรำยกำรคดีใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม  ระบบจะท ำกำร Clear 
ข้อมูลที่อยู่ในหน้ำจอให้เป็นหน้ำวำ่ง เพื่อให้ท ำกำรบันทึกข้อมูลคดีใหม่เพิ่มเติมได้ทันทีโดยไมต่้องออกจำก
หน้ำจอ 

6) กรณีที่ต้องกำรบันทึกรำยละเอียดของคดีเพิ่มเติม ให้ Click ที่ปุ่ม  ระบบจะ
แสดงรำยละเอียดของคดีขั้นมำเพือ่ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเตมิ ดังภำพ 

 เลขท่ีคด ี
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 ให้กรอกรำยละเอียดของคดีเพิ่มเตมิให้ครบถ้วน โดย Click ที่หัวเรื่องเพื่อเปิดหน้ำจอในแตล่ะส่วน ดังนี ้
 

6.1) ข้อมูลหลัก 

ให้ Click ที่หัวเรื่อง  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรบับันทึกข้อมูลเพิ่มเตมิขึ้นมำให ้จำกนั้น
ให้ระบุข้อมูลหลักให้ครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสถำนท่ีเกดิเหตุ โดยเลอืกระหว่ำงที่เกิดเหตุ “ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ” หรือ “นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติ” ดังภำพ 

 

 
 

 จำกนั้นจึงกรอกช่ือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ และเลือกช่ือป่ำสงวน (ในกรณีที่สถำนท่ีเกิดเหตุอยู่ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ) พร้อมระบสุถำนท่ีเกิดเหตุ และที่ตั้ง เมื่อกรอกข้อมูลเรยีบร้อยแล้วให้ Click ที่

ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
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6.2) รำยละเอียดคด ี

ให้ Click ที่หัวเรื่อง  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรบับันทึกข้อมูลรำยละเอียดคดี ดังภำพ 
 

 
 

โดยมีวิธีกำรบันทึกข้อมูลในแตล่ะส่วน ดังนี้ 
 

6.2.1) เจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจยดึจับกุม 
ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูเจ้ำหน้ำท่ีผูต้รวจยึดจับกุม 

ดังภำพ  
 

 
 

จำกนั้นให้กรอกช่ือ นำมสกุล และสังกัดหน่วยงำนของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจยึดจับกุม เมื่อ

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูล ดงัภำพ 
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เมื่อต้องกำรเพิ่มข้อมูลรำยกำรต่อไปให้ Click ที่ปุ่ม  ถ้ำต้องกำรแก้ไขข้อมูลให้ 

Click ที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับแกไ้ขข้อมูลขึ้นมำให้ แต่ถำ้ต้องกำรลบข้อมลู 
ให้ Click ที่ปุ่ม  รำยกำรข้อมูลนั้นจะถูกลบออกไป 

 

6.2.2) ผู้กระท ำควำมผดิ 
ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูผู้กระท ำควำมผิด ดังภำพ  
 

 
 

จำกนั้นให้กรอกรำยละเอยีดของผูก้ระท ำควำมผิดให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  
เพื่อจัดเก็บข้อมลู ระบบจะน ำข้อมลูดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมลู ดังภำพ 

 

 
 

เมื่อต้องกำรเพิ่มข้อมูลรำยกำรต่อไปให้ Click ที่ปุ่ม  ถ้ำต้องกำรแก้ไขข้อมูลให้ Click 

ที่ปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัแก้ไขข้อมูลขึ้นมำให้ แต่ถ้ำต้องกำรลบข้อมลู ให้ 
Click ที่ปุ่ม  รำยกำรข้อมลูนั้นจะถูกลบออกไป 
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6.2.3) กำรตรวจยึดจับกมุ 
ให้ Click เลือกหัวข้อกำรตรวจยึดจับกุมที่ต้องกำร ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีหน้ำจอในกำร

บันทึกข้อมูล ดังนี ้
ก. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “คดีไม้” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมลู ดังภำพ 

 
 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูกำรตรวจยึดจบักุมใน
คดีไม้ ดังภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้
 

ข. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “คดีบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ 

 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูกำรตรวจยึดจบักุมใน
คดีบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ ดังภำพ 
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จำกนั้นให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บขอ้มลู 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

 

ค. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “คดีสิ่งประดิษฐ์” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ  

 
 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูกำรตรวจยึดจบักุมใน
คดีสิ่งประดิษฐ์ ดังภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

 

ง. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “คดีสัตว์ป่ำ” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ 
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ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูกำรตรวจยึดจบักุมใน
คดีสัตว์ปำ่ ดังภำพ 

 

 
 

จำกนัน้ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้
 

จ. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “คดีของป่ำ” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ 

 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูกำรตรวจยึดจบักุมใน
คดีของป่ำ ดังภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

 

ฉ. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “อื่นๆ” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ 

 
 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูกำรตรวจยึดจบักุมใน
คดีอื่นๆ ดังภำพ 
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จำกนั้นให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

 
6.2.4) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรกระท ำควำมผดิ 

ให้ Click เลือกหัวข้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรกระท ำควำมผดิที่ต้องกำร ซึง่ในแต่ละหัวข้อจะมี
หน้ำจอในกำรบันทึกข้อมูล ดังนี ้

ก. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “พำหนะที่ใช้กระท ำควำมผิด” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดัง
ภำพ 

 
 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูพำหนะที่ใช้กระท ำ
ควำมผิด ดังภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกข้อมูลใหเ้รียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้  
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ข. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “เลื่อยโซ่ยนต”์ จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ 

 
 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูเลื่อยโซย่นต์ทีใ่ช้
กระท ำควำมผิด ดังภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกข้อมูลใหเ้รียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

 
ค. เมื่อ Click ที่หัวข้อ “อื่นๆ” จะปรำกฏหน้ำจอบันทึกข้อมูล ดังภำพ 

 
 

ให้ Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับบันทึกข้อมลูอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้
กระท ำควำมผิด ดงัภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกข้อมูลใหเ้รียบร้อย แล้ว Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
ระบบจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

6.3) ผลกำรด ำเนินคด ี
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ให้ Click ที่หัวเรื่อง  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรบับันทึกข้อมูลเพิ่มเตมิในส่วนของผล
กำรด ำเนินคดีขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 

 
 

จำกนั้นให้กรอกรำยละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน ซึ่งในส่วนของฐำนควำมผิดตำม พรบ. ผู้ใช้

สำมำรถ Click ที่ปุ่ม  เพื่อระบุฐำนควำมผิดตำม พรบ. ได้ โดยจะปรำกฏหน้ำจอใหเ้ลือกข้อมลู 
ดังภำพ 

 

 
 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
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6.4) เอกสำรประกอบ 

ให้ Click ที่หัวเรื่อง   จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรบับันทึกข้อมูลเพิ่มเตมิในส่วนของ
เอกสำรประกอบขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 

จำกนั้น Click ที่ปุ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรบับันทึกข้อมูลเอกสำรประกอบ ดังภำพ 
 

 
 

ท ำกำรแนบไฟลเ์อกสำรประกอบ โดย Click ที่ปุ่ม   จำกนั้นให้ไปยังที่เก็บไฟล์แนบ
ที่ต้องกำร แล้วท ำกำรเลือกไฟล์ ดงัภำพ 

 

 
 

เมื่อแนบไฟลเ์รียบร้อยแล้ว ให้กรอกรำยละเอียดของเอกสำรประกอบ จำกนั้น Click ที่ปุ่ม 

 เพื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบจะน ำข้อมูลดังกลำ่วไปแสดงในตำรำงข้อมูลให ้

6.5) แผนที่   
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ให้ Click ที่หัวเรื่อง  จะปรำกฏหน้ำจอแสดงจุดทีม่ีกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำ ดังภำพ 

 
 

โดยแสดงเป็นภำพรวมตำมแผนท่ีประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลทีเ่กิดจำกกำรบันทึกรำยละเอียด
พิกัดในหน้ำจอคดีบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำ ตำมที่ได้อธิบำยในหัวข้อ 6.2) รำยละเอียดคดี : 6.2.3) กำรตรวจยดึ
จับกุม : ก. คดไีม้ และ ข. คดีบุกรกุพ้ืนท่ีป่ำ   

 

7) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ Click ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล และเมื่อปิดหน้ำจอ  
ระบบจะน ำข้อมูลสำรบญัคดไีปแสดงให้ที่ตำรำงสรุปข้อมูลหนำ้แรก ดังภำพ  

 
 ผู้ใช้สำมำรถ Click ที่ปุ่ม  เพื่อดูรำยละเอยีดข้อมลูสำรบัญคดีได้ หรือถ้ำต้องกำรลบข้อมลูสำรบัญ

คดีนั้นก็ให้ Click ที่ปุ่ม  
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3. ข้อมูลาพื้นฐาน 
 

เป็นระบบงำนที่ใช้ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลพื้นฐำน (Basic Data) ของระบบงำน เพื่อใช้เป็นค่ำตั้งต้นของระบบ 
ประกอบด้วย ประเภทคดี ผลกำรด ำเนินคดี (สถำนะ) ชนิดไม้ ประเภทไม้ ช่ือไม้ สถำนะไม้ของกลำง ข้อมูลหน่วยงำน/หน่วย
ย่อย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลพื้นฐำนน้ีจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะเริ่มต้นใช้ระบบงำน โดยมีวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม ดังนี้ 

 

3.1 ่ระเภทคดี 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ประเภทคดี” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะแสดง

หน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 

 
3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ประเภทคดี” ใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับ

กำรเพิ่มข้อมลูพื้นฐำนขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
  

เมื่อกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
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4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ทีปุ่่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 

 

เมื่อแก้ไขข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม   เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 
 

3.2 ผลาการด าเนินคด ี

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ผลกำรด ำเนินคดี” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะ

แสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 
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3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ผลกำรด ำเนินคดี” ใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ำจอ
ส ำหรับกำรเพิ่มข้อมลูพื้นฐำนขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
  

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ทีปุ่่ม   ดำ้นหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 

 

เมื่อแก้ไขข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม   เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้  
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3.3 ส านัก 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ส ำนกั” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะแสดง

หน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 

 
 

3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ส ำนัก” ใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับกำร
เพิ่มข้อมูลพื้นฐำนขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
  

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
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4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ทีปุ่่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 

 

เมื่อแก้ไขข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม   เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 

3.4 หน่วป 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “หน่วย” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะแสดง

หน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 

 
 

3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “หน่วย” ใหม่ ให้ เลือกส ำนักท่ีต้องกำร ดังภำพ 
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จำกนั้นให้ Click ที่ปุ่ม  แล้วท ำกำรเพิ่มข้อมลูหน่วยลงในช่องข้อมูลให้เรียบร้อย แล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

 เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ทีปุ่่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำ เมื่อแกไ้ขข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 
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3.5 ฐานความผิดตาม พรบ. 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
 

2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ฐำนควำมผิดตำม พรบ.” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  
ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทกึหรือแก้ไขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให ้ดังภำพ 

 
 

 

3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ฐำนควำมผิดตำม พรบ.” ใหม่ ให้พิมพ์เลขล ำดับ และพิมพ์ช่ือฐำนควำมผิด
ตำม พรบ. ลงในช่องข้อมูลให้เรยีบร้อย ดังภำพ 

 
 

จำกนั้น Click ที่ปุ่ม  ระบบจะเพิ่มรำยกำรข้อมลูดังกล่ำวให้ที่ตำรำงด้ำนล่ำง โดยเรยีงล ำดับตำมเลข
รำยกำรจำกน้อยไปมำก ดังภำพ 
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เมื่อต้องกำรเพิ่มรำยกำรย่อย เช่น มำตรำต่ำงๆ ให้ Click ที่ปุ่ม   แล้วให้กรอกรำยกำรมำตรำให้

เรียบร้อย เมื่อกรอกข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ เมื่อแกไ้ขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 

3.6 ชนิดไม้ 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ชนิดไม้” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะแสดง

หน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 
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3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ชนิดไม้” ใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับกำร
เพิ่มข้อมูลพื้นฐำนขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
  

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ เมื่อแกไ้ขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม 

  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 

3.7 ่ระเภทไม้ 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 

 
2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ประเภทไม้” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะแสดง

หน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 
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3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ประเภทไม้” ใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับ
กำรเพิ่มข้อมลูพื้นฐำนขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
  

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ทีปุ่่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
 

เมื่อแก้ไขข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม   เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 

3.8 ชื่อไม้ 

วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแก้ไขขอ้มูลพื้นฐำนแสดงข้ึนมำให้ 
ดังภำพ 
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2) เลือกรำยกำรข้อมลูพื้นฐำน “ช่ือไม้” โดย Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยกำร  ระบบจะแสดง

หน้ำจอส ำหรับบันทึกหรือแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนข้ึนมำให้ ดังภำพ 

 
 

3) กรณีที่ต้องกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำน “ช่ือไม้” ใหม่ ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับกำร
เพิ่มข้อมูลพื้นฐำนขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
  

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

4) กรณีที่ต้องกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำน ให้ Click ทีปุ่่ม   ด้ำนหลังรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข ระบบจะแสดง
หน้ำจอส ำหรับกำรแกไ้ขข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นๆ ขึ้นมำให้ ดังภำพ 
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เมื่อแก้ไขข้อมลูเรยีบร้อยแล้ว ให้ Click ที่ปุ่ม   เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
 

5) กรณีที่ต้องกำรลบรำยกำรข้อมลูพืน้ฐำน ให้ Click ที่ปุ่ม   ระบบจะท ำกำรลบรำยกำรข้อมูลพื้นฐำนออก
จำกระบบ แตห่ำกข้อมูลพื้นฐำนรำยกำรนั้นถูกน ำไปใช้ในระบบงำนแล้ว จะไม่สำมำรถลบข้อมูลออกได้ 

4. ราปงาน 
 

เป็นระบบงำนที่ใช้ส ำหรับกำรออกรำยงำน โดยรำยงำนที่แสดงในระบบจะมีทั้งที่อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิ กรำฟ 
หรือตำรำง ข้ึนอยู่กับรูปแบบของรำยงำนที่กรมป่ำไม้ก ำหนด 

 

4.1 วิธีการใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับพิมพ์รำยงำนแสดงขึ้นมำให้ ดังภำพ 

 
 

2) เลือกรำยงำนทีต่้องกำร โดยกำร Click ที่ปุ่ม   ที่อยู่ด้ำนหลังของรำยงำน  ระบบจะแสดงหน้ำจอ
รำยงำนที่เลือกขึ้นมำให้ ดังภำพ 
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5. การส่งออกข้อมูลาเ่็น Excel 
 

ใช้ส ำหรับกำรออกรำยงำนเป็นไฟล์ Excel โดยจะแสดงข้อมูลตำมเงือ่นไขท่ีเลือก 
5.1  วิธีใช้งานโ่รแกรม 

1) ให้เลือกเงื่อนไขที่ของข้อมูลที่ต้องกำร จำกเมนู  
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2) เมื่อคลิกที่ปุ่ม  จะแสดงข้อมลูตำมเงื่อนไขที่เลือก ดังภำพ 
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3) ให้ Click ที่ปุ่มเมนู  ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับเลือกรำยกำรข้อมลู ดังภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)   ใหเ้ลือกรำยกำร ข้อมูลที่ต้องกำร แล้วคลิกท่ีปุ่ม 

  จะแสดงหน้ำจอ ให้เลือกที่ส ำหรบัเก็บไฟล์ทีด่ำวน์โหลด 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) จำกนั้น จะมี

ข้อควำมถำมว่ำต้องกำรเปิดแฟ้มหรือไม่ ให้คลิกท่ีปุ่ม   
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ก็จะได้ข้อมลูที่แสดงในรูปของไฟล ์Excel ดังภำพ 
 


