
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(การลงทะเบียน)
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จัดท าโดย วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 Version 1.0.2



• เข้าสู่ระบบใช้งาน

• การใช้งานไลน์แชทบอท (ผู้ใหญ่รวย)

• ลงทะเบียนใช้งาน
• ไลน์
• กูเกิล
• เบอร์โทรศัพท์มือถือ

• ลืมรหัสผ่าน

• ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว
• บุคคลธรรมดา
• นิติบุคคล

• ลงทะเบียนบทบาท
• เกษตรกร

• แจ้งเพาะปลูก 
ด้วยสมุดทะเบียนเกษตรกร 

• แจ้งเพาะปลูก ด้วย ส.ป.ก.
• ผู้รวบรวม
• นายหน้า

• เช็คสภาพอากาศ

• เช็คราคา

อยากรู้เรื่องอะไร 
กดเข้าไปดูกันได้เลยครับ



ผู้ใช้งานสามารถเข้าสูร่ะบบออนไลน์ได ้2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบใช้งานบน PC ผ่านทาง Google Chrome ด้วย URL

https://traceability.fit-cpgroup.com/signin (ใช้งานจริง)

https://trace.fit-cpgroup.com/signin (ทดสอบ)

เข้าสู่ระบบใช้งาน
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https://traceability.fit-cpgroup.com/signin
https://trace.fit-cpgroup.com/signin
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มาเป็นเพื่อนกับ  “ผู้ใหญ่รวย”
ผ่านทางระบบไลน์กันเถอะครับ

เพิ่มเพื่อนกับ  “ผู้ใหญ่รวย”
2. ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเพื่อน ผู้ใหญ่รวย ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น ด้วย คิวอาร์โค้ด



เพิ่มเพื่อนกับ  “ผู้ใหญ่รวย”

ให้ผู้ใช้งานเปิดไลน์ในโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมา
จากนั้นกดที่เพิ่มเพื่อนซึ่งอยู่มุมบนขวาของ
โทรศัพท์มือถือผู้ใช้งาน 
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1

บัวศรี ชาวไร่



กดที่ปุ่ม              
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2

เพิ่มเพื่อนกับ  “ผู้ใหญ่รวย”

ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าถ่ายรูป ให้น า
โทรศัพท์มือถือท าการสแกนคิวอาร์โค้ด
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เพียงเท่านี้เราก็เป็นเพื่อนกับ
“ผู้ใหญ่รวย” กันแล้วครับ

เพิ่มเพื่อนกับ  “ผู้ใหญ่รวย”
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กรณีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกให้
ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม “คลิกที่นี่”



ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนการใช้งานผ่านทางไลน์, กูเกิล และลงทะเบียนผ่านทาง
เบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย

ลงทะเบียนใช้งาน
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ลงทะเบียนใช้งาน
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ไลน์ กูเก้ิล เบอร์โทรศัพท์มือถือ



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางไลน์ (LINE)

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 
ผู้ใช้งานจะพบหน้าเข้าใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ ที่หน้าเริ่มต้นใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียนผ่านทางไลน์ 
ให้กดท่ีปุ่ม 
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1



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางไลน์ (LINE)
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2

ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียด เพื่อขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
เข้าถึงและการใช้งานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
การให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้งานยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าว 
ให้กดท่ีปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางไลน์ (LINE)
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3 4

ผู้ใช้งานต้องระบุ ชื่อ ส าหรับใช้แสดงใน
ระบบจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”
(ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อจริง)

ระบบจะขึ้นหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้เข้าใช้งานท า
การใส่รูปภาพส าหรับใช้แสดงในระบบ โดยกดที่
ปุ่ม “เพิ่มรูป” จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ 
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อยากรู้เรื่องอะไร สามารถ
กดที่มือถือเข้าไปดูกันได้เลยครับ



เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานจะพบหน้าเข้าใช้งาน 
เพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียนผ่านทางไลน์ 
ให้กดที่ปุ่ม 

ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางกูเกิล (GOOGLE)
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1



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางกูเกิล (GOOGLE)
ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าการลงชื่อเข้าใช้งาน
ของกูเกิล กรณีผู้ใช้งานลงชื่อสู่ระบบไว้แล้ว 
สามารถเลือกอีเมลที่ผู้ใช้งานต้องการผูกกับระบบ 

กรณีผู้ใช้งานไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานไว้ก่อนหน้า ผู้ใช้งาน
จะต้องกดที่ปุ่ม ใช้บัญชีอื่น (Use another account)

ผู้ใหญ่รวย
ผู้ใหญ่รวย@bkp.co.th

ผู้ใหญ่รวย
ผู้ใหญ่รวย@bkp.co.th
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ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางกูเกิล (GOOGLE)

ให้ผู้ใช้งานระบุอีเมล จากนั้นกดที่ปุ่ม
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ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางกูเกิล (GOOGLE)

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่เคยสมัครไว้ก่อนหน้า 
จากนั้นกดที่ปุ่ม

xxxxx@bpk.com
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ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางกูเกิล (GOOGLE)
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6

ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียด เพื่อขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม เข้าถึง
และการใช้งานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขของการ
ให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้งานยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ให้กดที่
ปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน



xxxxx@bpk.com

ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางกูเกิล (GOOGLE)
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8

ผู้ใช้งานต้องระบุ ชื่อ ส าหรับใช้แสดงใน
ระบบจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”
(ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อจริง)

ระบบจะขึ้นหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้เข้าใช้งานท า
การใส่รูปภาพส าหรับใช้แสดงในระบบ โดยกดที่
ปุ่ม “เพิ่มรูป” จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ 



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานจะพบหน้า
เข้าใช้งาน เพ่ือเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียนผ่านระบบมือถือ 
โดยกดที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกใหม”่
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1



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย

หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งานจะปรากฎขึ้น โดยผู้ใช้งาน
ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือเครือข่ายใดก็ได้ 

ตั้งรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านจะต้องไม่น้อยกว่า 
8 หลัก และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

จากนั้นกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
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2

3



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย

ระบบจะท าการส่งรหัส OTP จ านวน 6 หลัก
ผ่านทางข้อความ SMS

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัส OTP จ านวน 6 หลัก ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง

23

กดปุ่ม “ยืนยัน”

4

5

กรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTPผู้ใช้งาน
สามารถรับรหัส ใหม่โดยกดที่ปุ่ม 



ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย
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6

ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียด เพื่อขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม เข้าถึง
และการใช้งานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขของการ
ให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้งานยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ให้กดที่
ปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน



xxxxx@bpk.com

XXX-XXX-XXXX
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7
8

ผู้ใช้งานต้องระบุ ชื่อ ส าหรับใช้แสดงใน
ระบบจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”
(ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อจริง)

ระบบจะขึ้นหน้าข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้เข้าใช้งานท า
การใส่รูปภาพส าหรับใช้แสดงในระบบ โดยกดที่
ปุ่ม “เพิ่มรูป” จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ 

ลงทะเบียนใช้งานผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย



เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 
ผู้ใช้งานจะพบหน้าเข้าใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านให้กดที่ปุ่ม 
“ลืมรหัสผ่าน”

ลืมรหัสผ่าน
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1



ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กดยืนยัน

ลืมรหัสผ่าน

27

2
3



ลืมรหัสผ่าน

ยืนยันการเปลี่ยนรหัส โดยกดที่ปุ่ม

28

4
5

6

7

ระบบจะท าการส่งรหัส OTP จ านวน 6 หลัก 
ผ่านทางข้อความ SMS เข้ามือถือผู้ใช้งาน กรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTP ผู้ใช้งาน

สามารถรับรหัส ใหม่โดยกดที่ปุ่ม 

ตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยรหัสผ่าน
จะต้องไม่น้อยกว่า 8 หลัก 

ให้ผู้ใช้งานระบุรหัส OTP จ านวน 
6 หลัก ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
หลังจากนั้น
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ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว



ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดา

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเข้าใช้งานผ่านทาง ไลน์, กูเกิล และ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม        ซึ่งอยู่ทางด้านบนมุมขวาของระบบ
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ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดา 

ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

31

กดปุ่ม “ข้อมูลพ้ืนฐาน”3

2



ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดา 

ผู้ใช้งานจะต้อง “เพิ่มรูปถ่ายบัตร”
ประชาชนของท่าน โดยรูปต้องเห็น
รายละเอียดที่ชัดเจนไม่เลือนลาง

ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว 
โดยให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม “บุคคลธรรมดา”

32

4

5
6

ระบุรหัสบัตรประชาชน



ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดา 

เมื่อข้อมูลถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม 
“ดูข้อมูลที่ใส่ทั้งหมด”

กรณีผู้ใช้งานไม่ได้เป็นคู่ค้า (Vender) กับ 
CP ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ไม่เป็น” ระบบจะ
ไม่เรียกถามรหัสเลขคู่ค้า Vender ของคุณ
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ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดา 

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ใช้งาน
สามารถแก้ไขข้อมูลโดยกดที่ปุ่ม 
“ต้องการแก้ไขกดที่นี่”

34

8

ระบบจะสรุปข้อมูลที่ท่านได้ท า
การระบุไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ก่อนท าการบันทึกในระบบ



ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบบุคคลธรรมดา 

เมื่อข้อมูลดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้กดที่
ปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
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ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบนิติบุคคล 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเข้าใช้งานผ่านทาง ไลน์, เฟซบุ๊ก, กูเกิล
และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม        ซึ่งอยู่ทางด้านบนมุมขวาของระบบ

36

1



ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

37

กดปุ่ม “ข้อมูลพ้ืนฐาน”3

2

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบนิติบุคคล 



ผู้ใช้งานจะต้อง ระบุเลขที่รับรองการจดทะเบียน 
ชื่อจดทะเบียนนิติบุคคล และอีเมล

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบนิติบุคคล 

ระบบจะน าท่านเข้าสู่หน้าลงทะเบียน
ข้อมูลส่วนตัว โดยให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม
“นิติบุคคล”

38

4
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ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบนิติบุคคล  

ผู้ใช้งานจะต้องเพิ่มรูปทะเบียนนิติบุคคล 
ของท่านโดยต้องเห็นละเอียดที่ชัดเจนไม่
เลือนลางโดยกดที่ปุ่ม “เพิ่มรูปภาพ”

กรณีผู้ใช้งานไม่เป็นคู่ค้า Vender กับ 
CP ให้กด “ไม่เป็น” 
กรณีผู้ใช้งานเป็นคู่ค้า Vender กับ CP
ให้ผู้ใช้งานกด “เป็น”
และระบุรหัสเลข Venderผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อข้อมูล

ถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม “ดูข้อมูลที่ใส่ทั้งหมด”

39
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กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ใช้งาน
สามารถแก้ไขข้อมูลโดยกดที่ปุ่ม 
“ต้องการแก้ไขกดที่นี”่

40

9

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบนิติบุคคล  

ระบบจะสรุปข้อมูลที่ท่านได้ท าการ
ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนท าการ
บันทึกในระบบ



เมื่อข้อมูลดังกล่าวผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
ผู้ใช้กดที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อเป็น
การยืนยันการลงทะเบียน

41

10

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวแบบนิติบุคคล  



เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเข้าใช้งานผ่านทาง ไลน์, เฟซบุ๊ก, กูเกิล
และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม        ซึ่งอยู่ทางด้านบนมุมขวาของระบบ

42

1

ลงทะเบียนบทบาท



กดท่ีปุ่ม ลงทะเบียน      

ลงทะเบียนบทบาท

43

กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อจัดการแปลง”

หรือกดที่ปุ่ม

2

3



ลงทะเบียนบทบาท
ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า “ลงทะเบียนบทบาท” โดยให้ผู้ใช้งานเลือกบทบาท ซึ่งบทบาท
ประกอบด้วย 

• เกษตรกร 
• ผู้รวบรวม
• นายหน้า (หยง)

กรณีที่ผู้ใช้งานมีรถเก็บเกี่ยว รถขน หรือทั้งสอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามผู้
สามารถสามารถกดที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูลของคุณที่นี่”

44



ลงทะเบียนบทบาท

เป็นบทบาทไหนกนั 
กดเขา้ไปดกูนัไดเ้ลยครบั 

45



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร ส่วนข้อมูลพื้นฐาน

ระบุเลขสมุดทะเบียนเกษตรกร

ให้ผู้ใช้งานเพิ่มรูปสมุดทะเบียนเกษตรกร ของท่าน
โดยต้องเห็นละเอียดที่ชัดเจนไม่เลือนลางโดย
กดที่ปุ่ม

เมื่อผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม “เกษตรกร” ระบบจะน า
ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลักของลงทะเบียนเกษตรกร

ระบบจะแสดง รูปสมุดทะเบียนเกษตรกร 
หลังจากที่ผู้ใช้งานเพิ่มรูปภาพ กรณีผู้ใช้งาน
ต้องการแก้ไขหรือลบรูปรูปภาพสามารถกด
ที่ปุ่ม

46
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2



ระบุ “เลขทะเบียนเกษตรกร”

ระบบจะแสดง รูปสมุดทะเบียนเกษตรกร 
หลังจากที่ผู้ใช้งานเพิ่มรูปภาพ กรณีผู้ใช้งาน
ต้องการแก้ไขหรือลบรูปรูปภาพสามารถกดที่
ปุ่ม 

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร ส่วนข้อมูลพื้นฐาน

ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ให้ครบถ้วน 

47

3

4

5

ให้ผู้ใช้งานเพิ่มรูปถ่ายหน้าตนเองคู่กับสมุด
ทะเบียนเกษตรกรของตนเองโดยเปิดหน้า 
หมวดที่ 1 โดยรูปถ่ายต้องชัดเจนไม่
เลือนลาง โดยกดที่ปุ่ม



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร ส่วนข้อมูลพื้นฐาน

ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
หลังจาดนั้นกดที่ปุ่ม

48

6

7

กรณีที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานเหมือนข้อมูล
ตามบัตรประชาชน ให้ผู้ใช้กดที่ปุ่ม

กรณีที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานไม่ใช่ที่อยู่
ในบัตรประชาชน ให้ผู้ใช้งานระบุ ที่อยู่
อยู่ที่ติดต่อได้



ระบบจะน าท่านไปยังการรายงานความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ก่อนหน้าอีกครั้ง

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร ส่วนข้อมูลพื้นฐาน

49



กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ใช้งาน
สามารถแก้ไขข้อมูลโดยกดที่ปุ่ม 
“ต้องการแก้ไขกดที่นี”่

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร ส่วนข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อข้อมูลดังกล่าวผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
ผู้ใช้กดที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

50

8



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร ส่วนตรวจสอบสถานะ

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเอกสารสิทธิ์หรือ ส.ป.ก 4-01
สามารถกดได้ที่ปุ่ม     

51

9



ลงทะเบียนบทบาท - เกษตรกร

52

สมุดทะเบียนเกษตรกร ส.ป.ก 4-01



เมื่อผู้ใช้งานเลือก สมุดทะเบียนเกษตรกร ระบบจะแสดง
ประเภทเอกสารสิทธิ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

- น.ส. 4 - น.ส. 3 ก 
- น.ส. 3 ข - น.ส. 3 ค 
- ส.ป.ก. 4-01 - ก.ส.น. 
- น.ค. - ส.ท.ก. 
- ประเภท 12 - น.ส.2 
- ส.ค.1

ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภท รูปแบบแจ้ง
เพาะปลูก เป็น “สมุดทะเบียนเกษตรกร”

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

53
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2



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

ให้ผู้ใช้งานเลือก “ประเภทสิทธิ์การ
ครอบครอง” ประกอบด้วย 

- ครัวเรือน
- เช่า
- เป็นเจ้าของ 
- อื่นๆ

ให้ผู้ใช้งานระบุ 
- เลขที่เอกสารสิทธิ์
- หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

54
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ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

ระบุพื้นที่ ใน เอกสารสิทธิ์  และพื้นที่
เพาะปลูกจริงโดยพื้นที่ปลูกจริงจะต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ พื้นที่ในเอกสารสิทธิ์ 

เบื้องต้นระบบจะเลือกต าแหน่งเพาะปลูกโดย
อ้างอิงจากข้อที่มูลที่อยู่ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อน
หน้า หรือสามารถเลือกต าแหน่งจากแผนที่ได้
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

55

5

6

ผู้ใช้งานสามารถเลือกมุมมองการดู
แผนที่ได้ 2 มมุมอง คือ 
- แผนที่ดาวเทียม 
- แผนที่ถนน
โดยมุมมองเริ่มต้นจะเป็นมุมมองใน
รูปแบบดาวเทียม



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

56

ให้ผู้ใช้งานเพิ่มรูปเอกสาร โดยผู้ใช้งาน
จะต้องเพิ่มรูปเอกสารจ าแนกตาม
ประเภทสิทธิ์การครอบครองโดยรูป
ถ่ายต้องชัดเจนไม่เลือนลางโดยผู้ใช้งาน
สามารถเพิ่มจ านวนเอกสารที่ท่านถือ
ครองกดที่ปุ่ม

ระบบจะแสดง รูปเอกสารหลังจากที่ผู้ใช้งานเพิ่ม
รูปภาพ กรณีผู้ใช้งานต้องการแก้ไขหรือลบรูป
รูปภาพสามารถกดที่ปุ่ม

ผู้ใช้งานสามารถกดดูรูปตัวอย่างได้

เมื่อผู้ใช้ระบุรายละเอียดครบถ้วน 
ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

8
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ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

57

รูปตัวอย่าง สมาชิกในครัวเรือน รูปตัวอย่าง การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร

รูปตัวอย่าง การประกอบกิจกรรมการเกษตร



ระบบจะรายงานข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้าเพื่อให้
ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง กรณีข้อมูลดังกล่าว
ต้องการแก้ไขผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

58
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59

9

ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าตรวจสอบสถานะข้อมูลของเกษตรกร โดยจะแสดงสถานะของข้อมูลพ้ืนฐาน
และข้อมูลเอกสารสิทธิ์ 

กรณีแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะรอแก้ไข

กรณีลบข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ใน  สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 



60

กรณีแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะรอแก้ไข

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

1ผู้ใช้งานเลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไข



61

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

2

ให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าดังกล่าวลงมา
ด้านล่าง จากนั้นกดที่ปุ่ม 

เมื่อแก้ไขรายละเอียดครบถ้วน 
ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม3
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ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

4

เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม



63

ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม         1
2

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ใน      
สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และ สถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ

กดลบเพื่อท าการลบ
เอกสารสารดังกล่าว

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก สมุดทะเบียนเกษตรกร 

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเอกสารสิทธิ์หรือ 
ส.ป.ก 4-01 สามารถกดได้ที่ปุ่ม     
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ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01

ระบุ เลขที่เอกสารสิทธิ์
เล่มที่ หน้าที่ และระวาง 

ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภท รูปแบบ
แจ้งเพาะปลูก เป็น ส.ป.ก. 4-01

ระบุ ต าบล อ าเภอ และจังหวัด

65
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3



66

4

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01

พื้นที่ใน ส.ป.ก 4-01 จะต้องไม่เกิน 50 ไร่

ระบุพื้นที่ ใน เอกสารสิทธิ์  และพื้นที่
เพาะปลูกจริงโดยพื้นที่ปลูกจริงจะต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ พื้นที่ในเอกสารสิทธิ์ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกมุมมองการดู
แผนที่ได้ 2 มมุมอง คือ 
- แผนที่ดาวเทียม 
- แผนที่ถนน
โดยมุมมองเริ่มต้นจะเป็นมุมมองใน
รูปแบบดาวเทียม



67

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01

เบื้องต้นระบบจะเลือกต าแหน่งเพาะปลูกโดย
อ้างอิงจากข้อที่มูลที่อยู่ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อน
หน้า หรือสามารถเลือกต าแหน่งจากแผนที่ได้
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 5



ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01

68

ให้ผู้ใช้งานเพิ่มรูปเอกสาร ส.ป.ก. 4-01
โดยข้อมูลจะต้องตรงกับรายละเอียดที่
ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้า และสามารถเพิ่ม
รูปเอกสารได้เพียง  1 ฉบับเท่านั้น

เมื่อผู้ใช้ระบุรายละเอียดครบถ้วน 
ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

7

6

ระบบจะแสดง รูปเอกสารหลังจากที่ผู้ใช้งานเพิ่ม
รูปภาพ กรณีผู้ใช้งานต้องการแก้ไขหรือลบรูป
รูปภาพสามารถกดที่ปุ่ม



รูปตัวอย่าง ส.ป.ก. 4-01 69

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01



ระบบจะรายงานข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้าเพื่อให้
ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง กรณีข้อมูลดังกล่าว
ต้องการแก้ไขผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม

เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

70

8

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01

25

25
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9

ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าตรวจสอบสถานะข้อมูลของเกษตรกร โดยจะแสดงสถานะของข้อมูลพ้ืนฐาน
และข้อมูลเอกสารสิทธิ์ 

กรณีแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะรอแก้ไข

กรณีลบข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ใน  สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01



72

กรณีแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะรอแก้ไข

1ผู้ใช้งานเลือกเอกสารที่ต้องการแก้ไข

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01



73

2

ให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าดังกล่าวลงมา
ด้านล่าง จากนั้นกดที่ปุ่ม 

เมื่อแก้ไขรายละเอียดครบถ้วน 
ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม3

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01



74

4

เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01



75

ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม         1
2

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ใน      
สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และ สถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ

กดลบเพื่อท าการลบ
เอกสารสารดังกล่าว



กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเอกสารสิทธิ์หรือ 
ส.ป.ก. 4-01 สามารถกดได้ที่ปุ่ม     

76

ลงทะเบียนบทบาท – เกษตรกร กรณีเป็น รูปแบบแจ้งเพาะปลูก ส.ป.ก. 4-01



ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

กรณีผู้ใช้งานไม่เคยลงทะเบียนให้ผู้ใช้งาน
กดที่ปุ่ม

77

1



ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าลงทะเบียน 
ให้ผู้ใช้งานระบุ ชื่อสถานประกอบการ

78

2



ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

ระบุที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

79

3



ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

80

4 เบื้องต้นระบบจะเลือกต าแหน่งเพาะปลูกโดย
อ้างอิงจากต าแหน่งของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น หรือ
สามารถเลือกต าแหน่งจากแผนที่ได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกมุมมองการดู
แผนที่ได้ 2 มมุมอง คือ 
- แผนที่ดาวเทียม 
- แผนที่ถนน
โดยมุมมองเริ่มต้นจะเป็นมุมมองใน
รูปแบบดาวเทียม



ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทผู้รวบรวม 
โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทผู้
รวบรวมได้มากกว่า 1 ประเภท

เมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

81

5
6



เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

82

7

ระบบจะรายงานข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้าเพื่อให้
ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง กรณีข้อมูลดังกล่าว
ต้องการแก้ไขผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม



83

9

ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าตรวจสอบสถานะข้อมูลของเกษตรกร โดยจะแสดงสถานะของข้อมูลพ้ืนฐาน
และข้อมูลเอกสารสิทธิ์ 

กรณีแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะรอแก้ไข

กรณีลบข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ใน  สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ

ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม



ระบบจะน าผู้ใช้งานแสดงข้อมูล สถานที่ประกอบ 
พร้อมสถานะการตรวจสอบจากระบบ

ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าแก้ไขได้หรือกดลบ 
กรณีผู้ใช้งานกดลบข้อมูลข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุก่อน
หน้าจะถูกลบออกทั้งหมด 

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสถานที่
ประกอบการ สามารถกดได้ที่ปุ่ม

ลงทะเบียนบทบาท – ผู้รวบรวม

84

8



ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)

85

กรณีผู้ใช้งานไม่เคยลงทะเบียนให้ผู้ใช้งาน
กดที่ปุ่ม 1



ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าลงทะเบียน 
ให้ผู้ใช้งานระบุ ชื่อสถานประกอบการ

ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)

86

2



ระบุที่อยู่ ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)

87

3



88

4 เบื้องต้นระบบจะเลือกต าแหน่งเพาะปลูกโดย
อ้างอิงจากต าแหน่งของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น หรือ
สามารถเลือกต าแหน่งจากแผนที่ได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกมุมมองการดู
แผนที่ได้ 2 มมุมอง คือ 
- แผนที่ดาวเทียม 
- แผนที่ถนน
โดยมุมมองเริ่มต้นจะเป็นมุมมองใน
รูปแบบดาวเทียม

ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)



ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทนายหน้า โดย
ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทผู้รวบรวมได้
มากกว่า 1 ประเภท

เมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)

89

5

6



ระบบจะรายงานข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้าเพื่อให้
ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง กรณีข้อมูลดังกล่าว
ต้องการแก้ไขผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม

เมื่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม

ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)

90

7

(หยง)
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9

ระบบจะน าผู้ใช้งานไปยังหน้าตรวจสอบสถานะข้อมูลของเกษตรกร โดยจะแสดงสถานะของข้อมูลพ้ืนฐาน
และข้อมูลเอกสารสิทธิ์ 

กรณีแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะรอแก้ไข

กรณีลบข้อมูล
ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลได้ใน  สถานะรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ สถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ

ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)



ลงทะเบียนบทบาท – นายหน้า (หยง)

92

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มสถานที่
ประกอบการ สามารถกดได้ที่ปุ่ม8
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1

เช็คราคา

กดท่ีปุ่ม

หรือ กดที่ปุ่ม



เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเข้าใช้งานผ่านทาง ไลน์, เฟซบุ๊ก, กูเกิล
และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม        ซึ่งอยู่ทางด้านบนมุมขวาของระบบ

94

เช็คราคา



กดที่ปุ่ม เช็คราคา

95

2

เช็คราคา



ราคาข้าวโพดเบอร์ 2 และความชื้น 14.5% ของแต่ละ
โรงงานซีพี สาขาต่างๆ จะปรากฏขึ้น โดยข้อมูลจะ
เรียงล าดับโรงงานจากที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน

96

เช็คราคา



ราคาข้าวโพดเบอร์ 2 และความชื้น 14.5% ของแต่ละ
โรงงานซีพี สาขาต่างๆ จะปรากฏขึ้น โดยข้อมูลจะ
เรียงล าดับโรงงานจากที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน

97

เช็คราคา
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เช็คราคา (กรณีใช้งานผ่านไลน์ “ผู้ใหญ่รวย”)

กดที่ปุ่ม1



99

เช็คราคา (กรณีใช้งานผ่านไลน์ “ผู้ใหญ่รวย”)

ราคาข้าวโพดเบอร์ 2 และความช้ืน 14.5% ของแต่ละ
โรงงานซีพี สาขาต่างๆ จะปรากฏขึ้น โดยข้อมูลจะ
เรียงล าดับโรงงานจากที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนใช้งานไป
ทางขวา เพื่อดูราคาแต่ละโรงงาน



100

1

เช็คสภาพอากาศ

กดที่ปุ่ม

หรือ กดที่ปุ่ม



เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเข้าใช้งานผ่านทาง ไลน์, กูเกิล และ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบบจะน าผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นให้
ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม        ซึ่งอยู่ทางด้านบนมุมขวาของระบบ

101

1

เช็คสภาพอากาศ



กดที่ปุ่ม เช็คสภาพอากาศ

102

2

เช็คสภาพอากาศ
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เช็คสภาพอากาศ
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เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากที่อยู่

ระบุ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ที่ผู้ใช้งานต้องการเช็คสภาพอากาศ

1

กดที่ปุ่ม2

ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม
“ค้นหาจากที่อยู”่
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เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากที่อยู่

ระบบจะรายงานสภาพอากาศตามที่อยู่
ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้า



106

เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากแผนที่

1 ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม
“ค้นหาจากแผนที”่

ผู้ใช้งานสามารถเลือกมุมมองการดูแผนที่ได้ 2 มุมมอง คือ 
- แผนที่ดาวเทียม 
- แผนที่ถนน

โดยมุมมองเริ่มต้นจะเป็นมุมมองในรูปแบบดาวเทียม
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เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากแผนที่

ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกพ้ืนที่เพื่อเช็คสภาพ
อากาศในบริเวณนั้นๆได้ตามต้องการ 2 กดที่ปุ่ม3
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เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากแผนที่

ระบบจะรายงานสภาพอากาศตามพื้นที่
ที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ก่อนหน้า
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เช็คสภาพอากาศ – ค้นหาจากที่อยู่ (กรณีใช้งานผ่านไลน์ “ผู้ใหญ่รวย”)

กดท่ีปุ่ม 1
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กดที่ปุ่ม 2

เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากที่อยู่
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เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากที่อยู่

ระบุ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ที่ผู้ใช้งานต้องการเช็คสภาพอากาศ

1

กดที่ปุ่ม2

ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม
“ค้นหาจากที่อยู”่



112

เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากที่อยู่

ระบบจะรายงานสภาพอากาศตามที่อยู่
ที่ผู้ใช้งานระบุไว้ก่อนหน้า
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เช็คสภาพอากาศ – ค้นหาจากแผนที่ (กรณีใช้งานผ่านไลน์ “ผู้ใหญ่รวย”)

กดท่ีปุ่ม 1



114

2

เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากแผนที่

กดท่ีปุ่ม2
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เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากแผนที่

ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกพ้ืนที่เพื่อเช็คสภาพ
อากาศในบริเวณนั้นๆได้ตามต้องการ 3

กดท่ีต าแหน่งที่ต้ัง4



116

เช็คสภาพอากาศ - ค้นหาจากแผนที่

ระบบจะรายงานสภาพอากาศตามพื้นที่
ที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ก่อนหน้า
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวพิมพลอย ภูววิเชียรฉาย ชื่อเล่น พลอย เบอร์โทร 091-889-6620
นายเพิ่มวิทย์ เหล่าพิรุฬห์ ชื่อเล่น พี เบอร์โทร 093-915-9946
นายวีระยุทธ  จันทร์แย้ม ชื่อเล่น นุ๊ก เบอร์โทร 095-518-3166


