
แบบส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
และ 

กำรแสดงตนในเขตพืน้ทีป่่ำ 



ส่วนที่ 1 วันที่รับแจ้ง 
ส่วนท่ี 2 หลักฐานประกอบการแจ้ง 

ส่วนท่ี 3 ท่ีต้ังท่ีดิน 
ส่วนท่ี 4  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

ส่วนที่ 5 หลักฐานแสดงตน 

ส่วนท่ี 6  เขตการครอบครองท่ีดิน 

ส่วนที่ 7 รับรองการแจ้ง
ครอบครองที่ดิน 



ส่วน ท่ี 1 
• วันที่รับแจ้ง 

ส่วนท่ี 2 
• หลักฐานประกอบการแจ้ง 

ส่วนท่ี 3 

 
• ที่ตั้งที่ดิน 

 

ส่วนท่ี 4 

 
• พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

 

ส่วนท่ี 5 
• หลักฐานแสดงตน 

ส่วนท่ี 6 

 
• เขตการครอบครองที่ดิน 

 

ส่วนท่ี 7 

 
• รับรองการแจ้งครอบครองที่ดิน 

 



ส่วนที่ 1   วันที่รับแจ้ง 



ส่วนที่ 2 หลักฐานประกอบการแจ้ง 



ส่วนที่ 3 ที่ตั้งที่ดิน 



ส่วนที่ 4 พื้นที่ป่าอนุรักษ ์

ในส่วนเอกสารที่เกีย่วข้องนี้  
•  พื้นท่ีดังกล่าวควรมี เอกสารสามารถเลือกได้เพียงข้อเดียว 
 
 
 
 

 
 
 

• หากไม่มีการเลือกใน 3 ข้อแรก เลือกดังน้ี แล้วใส่เน้ือท่ีตามจริง 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 5 หลักฐานแสดงตน 



ส่วนที่ 6 เขตการครอบครองที่ดิน 

สามารถเลือกได้ 
มากกว่า 1 อย่าง 



ส่วนที่ 7 รับรองการแจ้งครอบครองที่ดิน 



ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล 



2. จะแสดงหน้าต่างของไฟล์ ดังภาพ 

ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
1. เปิดใช้งานไฟล์ Excel             ใน ไดร์ฟ D:\  ช่ือไฟล์  

 

เข้าสู่ระบบ 

3. ก่อนใช้งานทุกคร้ัง เลือก                           

   เพื่อเปิดใช้งานเนื้อหาไฟล์ และ เลือก YES 

 

4. อ่านคู่มือก่อนใช้งาน  แล้วท าการเข้าสู่ระบบ  

1 

3 

4 



ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล 

5. เมื่อท าการเข้าสู่ระบบแล้ว  จะปรากฏหน้าต่างผู้น าเข้าข้อมูล 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  เลือก เข้าสู่ระบบ 

 

6. ระบบจะเข้าสู่แบบส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแสดงตนในเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์  โดยใช้ในการบันทึกข้อมูล 

 

 

7. กรอกรหัสเอกสาร                                    ในช่องแรกเป็นรหัส
พื้นที่อนุรักษ์จ านวน 4 หลัก และช่องสองรหัสแปลงจ านวน 4 หลัก 
เมื่อเรียบร้อยแล้ว เลือก ค้นหารหัสเอกสาร 

 

 

 

 

 

5 

7 



8. หลังจากกดเลือก เลือก ค้นหารหัสเอกสาร  จะเกิดการแสดงผลได้ 2 แบบ 

แบบท่ี 1 >> ยังไม่เคยมีการกรอกข้อมลู  แบบท่ี 2 >> เคยมีการกรอกข้อมูลแปลงนี้แล้ว  



1. หากยังไม่มีรหัสเอกสารท่ีท าการกรอก จะแสดงหน้าต่างท่ีใช้ส าหรับการกรอกข้อมูล     

 

 

แบบท่ี 1  

 

2. การกรอกข้อมูลจะมีทั้งหมด 3 หน้า คือ 1/3 , 2/3 

และ 3/3  ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 



หน้า 1/3 



หน้า 2/3 



หน้า 3/3 

3. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือก save data ในหน้า 3/3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. หากน าเข้าข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว  กด                    

 เพื่อท าการปดิการน าเข้าฐานข้อมูล 

 

6. ท าการบันทึกฐานข้อมูลทุกครัง้เม่ือใช้งานเรียบร้อย  

ท าเช่นเดียวกับการบนัทึกงาน Excel ทั่วไป 

4. หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฏหนา้ต่างแบบส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดนิ

และการแสดงตนในเขตพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์  

ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล 



ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
แบบท่ี 2 เคยมีการบันทึกอยู่ก่อนแล้ว  

1. เมื่อท าการกรอกรหัสเอกสาร                                    เรียบร้อยแล้ว เลือก ค้นหารหัสเอกสาร 

2. ปรากฏหน้าต่างแสดง รหัสเอกสาร 10010001 เคยมีการบันทกึอยู่ก่อนแล้ว  ให้เลือก OK 

 

 3. ในกรณีน้ีจะท าให้ทราบว่า เคยมีการกรอกอยู่ก่อนแล้ว  หลังจาก 
เลือก OK สามารถใช้งานฟังก์ช่ัน ต่างๆได้ดังน้ี 

 

                          

                   

                          

การส่งออกข้อมูลรหัสเอกสารน้ันๆ เป็นไฟล์ PDF  

การแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล 

ลบข้อมูล 

ปิดโปรแกรม 

เคลียร์หน้าจอโปรแกรม 



ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ pdf. 

1. เม่ือปรากฏหน้าตา่งแสดง รหัสเอกสาร 10010001 เคยมี
การบันทึกอยู่กอ่นแล้ว  ให้เลือก OK 

2. หลังจากนั้น เลือก                      เพื่อท าส่งออกข้อมูล 

 

3. จะปรากฏหน้าตา่งดงัภาพ  สามรถท าการเปลี่ยนชื่อ และที่จัดเกบ็ได้ 

4. กด                    เพื่อท าการปิดการน าเข้าฐานข้อมูล  

 

 



1. เลือก                       เพื่อท าแก้ไขข้อมูลหรือเปลีย่นแปลงฐานข้อมูลทีเ่คยท าการกรอกข้อมูลไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ท าการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจึง                          ในหน้า 3/3 

การแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล 



ลบข้อมูลและปิดฐานข้อมูล 

1. เม่ือปรากฏหน้าตา่งแสดง รหัสเอกสาร ที่เคยมีการบันทึก
อยู่ก่อนแล้ว  ให้เลือก OK 

2. หลังจากนั้น เลือก                      เพื่อท าลบข้อมูลที่ตอ้งการ 

 

  

3. กด                    เพื่อท าการปิดฐานข้อมูล  

 

 

*** ก่อนกดปุ่ม delete โปรดพิจารณาให้รอบคอบ เพราะหากลบ
แล้วจะไม่สามารถน าข้อมูลที่ลบกลับคืนมาได ้*** 



เคลียร์หน้าจอ 

    เม่ือต้องการ clear หน้าจอโปรแกรม เพื่อ ค้นหารหัส

เอกสารใหม่  เลือก                   เพื่อเริ่มใหม่ 

  



การส่งออกข้อมูล 

  

   ในการกรอกข้อมูลเม่ือบนัทึกเรยีบรอ้ยแล้ว  เม่ือต้องการสง่ออกข้อมูลเฉพาะในหนา้ฐานข้อมูล 

ให้เลือกที่หน้า DB ดังรูป  



  

    เม่ือเลือกหน้า DB เรียบร้อยแล้ว เลือก  Save As ข้อมูลเพื่อท าการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ csv 

  

ตั้งชื่อไฟล์ตามตอ้งการ 

เลือกชนิดไฟล ์csv  (comma delimited) 

  เลือก บันทึก 

การส่งออกข้อมูล 

Save As 



  

การส่งออกข้อมูล 

เลือก ใช่ 

เลือก ตกลง 

  


