
  



 
 

ค าน า 

กรมพัฒนาที่ดินได้จัดท าโครงการบัตรดินดี ID Din Dee ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก ให้บริการ
แนะน าการจัดการดินเคลื่อนที่ และมอบบัตรดินดีให้เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งบัตรดินดี คือบัตรที่กรมพัฒนา
ที่ดิน มอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและค าแนะน าการจัดการดินจากเจ้าหน้าที่ 
และเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากบัตรให้สามารถพัฒนาที่ดินของตนเอง ให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไป 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จะท าการลงพื้นที่พบเกษตรกรให้ความรู้ บริการตรวจสุขภาพดินและให้
ค าแนะน าการจัดการดินเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรได้รู้จักดิน และสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกร บัตรดินดี มีประโยชน์แก่เกษตรกร คือ ท าให้เกษตรกรได้รู้จักดินและ
ได้รับค าแนะน าการจัดการดินอย่างต่อเนื่องผ่านระบบข้อมูลบัตรดินดี พร้อมทั้งสามารถสืบค้นดูสาระความรู้ได้
จากคลังข้อมูลดิน 

การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลค าแนะน าการจัดการดินอย่างเป็นระบบมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ให้เกษตรกรสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านบัตรดินดี ID Din Dee  นอกจากนี้ยังท าให้
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบและให้บริการแก่เกษตรกรในภายหลัง ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลข้อมูลบัตรดินดี ID Din Dee เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลค าแนะน า และข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
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การบันทึกข้อมูลบัตรดินดี ID Din Dee 

 การบันทึกข้อมูลบัตรดินดี ID Din Dee เป็นส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) และ 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) กรมพัฒนาที่ดิน น าเข้าข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลค าแนะน า ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลในภาคสนาม เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ สามารถน าข้อมูลใช้ประโยชน์ได้ภายหลัง นอกจากนี้
ข้อมูลที่น าเข้ายังให้เกษตรกรเจ้าของข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลโดยการสแกน QR Code บนบัตรดินดี ID Din 
Dee หรือจากการเปิดโปรแกรมด้วยเว็บเบราว์เซอร ์ 

1. การเรียกใช้งานโปรแกรม 

1.1 เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ และเข้าเว็บไซต ์http://iddindee.ldd.go.th/loginOfc.aspx 
1.2 กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที ่1 การใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

2. เมนูหลัก  

เมนูหน้าจอหลักของโปรแกรมประกอบด้วย (ภาพที่ 2) 
2.1 เพิ่มข้อมูล ① ส าหรับเพ่ิมข้อมูลเกษตรกรรายใหม่  

2.2 ค้นหาเพื่อแก้ไข ② ส าหรับค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลเกษตรกร และบันทึก/แก้ไขข้อมูลค าแนะน า
ในการจัดการดิน  

2.3 การแสดงข้อมูลจากบัตร ③ เป็นหน้าจอส าหรับเรียกดูข้อมูลเกษตรและค าแนะน าการจัดการดิน 
เป็นส่วนเดียวกับที่เกษตรกรสามารถเรียกใช้งานได้โดยการอ่าน QR Code บนบัตรดินดี ID Din Dee 

2.4 ดาวน์โหลดโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ④ ส าหรับเมื่อมีการบันทึก
ข้อมูลเกษตรกรโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตวประชาชน 

2.5 Logout ⑤ คือการออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดการท างาน 
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ภาพที่ 2 เมนูหลักของโปรแกรม 

3. การเพิ่มข้อมูล 

การบันทึกข้อมูลรายการบัตรดินดีครั้งแรก มีการบันทึกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การบันทึกข้อมูล
เกษตรกร และส่วนที่ 2 การบนัทึกข้อมูลค าแนะน า 

3.1คลิกลิงค์ในหัวข้อ “เพิ่มข้อมูล” ① เพื่อเข้าหน้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลเกษตรกร (ภาพที่ 3) 

 
ภาพที ่3 หน้าจอบันทึกข้อมูลเกษตรกร 

①
②
③
④
⑤ 

⑥ 
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3.2 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”⑥เพื่อบันทึกข้อมูลของเกษตรกรและ
ที่ตั้งแปลงเกษตร 

3.3 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที ่4 ตัวอยา่งหน้าจอเมื่อมกีารบันทึกข้อมลูเกษตรกร 
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3.4 ข้อสังเกตส าหรับส่วนการเพิ่มข้อมูลเกษตรกร 
3.4.1 รหัสบัตรดินดี และ รหัสดินของฉัน ให้ดูจากบัตรดินดี ID Din Dee ที่มอบให้แก่เกษตรกร 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าบัตร ID Din Dee 
 

3.4.2 รหัสดินดีจะต้องบันทึกในรูปแบบ xx-xxxxx โดยสองหลักแรกเป็นรหัสจังหวัด คั่นด้วยขีด “-”
และตามด้วยตัวเลข 5 หลัก 

3.4.3 เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลได้เฉพาะแปลงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเท่านั้น 
3.4.4 กรณีที่เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้จากหน่วยงานที่เป็น สพข. สามารถบันทึกข้อมูลได้เฉพาะแปลงที่

ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ภายในเขตนั้น ๆ 
3.4.5 กรณีที่เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้จากหน่วยงานที่เป็น สพด. สามารถบันทึกข้อมูลได้เฉพาะแปลงที่

ตั้งอยู่ในจังหวัดในความรับผิดชอบ 
3.4.6 กรณีที่เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้จากหน่วยงานที่เป็น สพข. หลังช่อง รหัสบัตรดินดี จะแจ้งให้

ทราบว่าสามารถบันทึกรหัสจังหวัดอะไรได้บ้าง (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างแจ้งรหัสจังหวัดที่ สพข. สามารถบันทึกข้อมูล 

3.4.7 กรณีที่เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้จากหน่วยงานที่เป็น สพด. ในช่อง รหัสบัตรดินดี จะปรากฏรหัส
จังหวัดไว้โดยอัตโนมัติ (ภาพที่ 7) 
 

 
ภาพที ่7 ตัวอยา่งแจ้งรหัสจังหวัดที่ สพด. สามารถบันทึกข้อมลู 

3.4.8 แม้ว่าจังหวัดของที่ตั้งแปลงจะต้องสัมพันธ์กับพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานผู้บันทึกข้อมูล แต่
ที่อยู่ของเกษตรกรสามารถเป็นจังหวัดใดก็ได้ 

3.4.9 หากไม่บันทึกข้อมูลในช่องที่จ าเป็นต้องบันทึก ระบบจะแสดงดอกจันสีแดง (*) ให้เห็น
หลังจากคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” (ภาพที่ 8) 

 

รหัสดินด ี

รหัสดินของฉัน 
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ภาพที ่8 การแจ้งเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลในส่วนที่จ าเป็นไม่ครบ 

3.4.10 หากมีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด จะปรากฏกล่องข้อความเตือนหลังจาก
คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” (ภาพที่ 9) 

 

 
ภาพที ่9 ตัวอยา่งการแจ้งเตือนเมื่อบันทกึข้อมลูไม่ถูกต้อง 

 
3.5 การบันทึกข้อมูลค าแนะน าในการจัดการดนิ  

หลังจากบันทึกข้อมูลเกษตรกรแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลค าแนะน าในการจัดการดินได้โดย
คลิกที่ “บันทึกค าแนะน า” ⑦ ภาพที่ 10 

 

 
ภาพที ่10 การบันทึกข้อมูลค าแนะน าการจัดการดิน 

3.5.1 เมื่อคลิกที่ “บนัทึกค าแนะน า” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 11 

แจ้งเตือนโดยแสดงเครื่องหมาย * สีแดง 
เมื่อบันทกึข้อมลูในส่วนจ าเป็นไม่ครบ 

⑦ 
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ภาพที ่11 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อมีการบันทึกข้อมูลค าแนะน าการจัดการดิน 

3.5.2 กรอกข้อมูลใหถู้กต้องครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “บนัทึกข้อมลู” ⑧ 

 3.5.3 ข้อสังเกตส าหรับส่วนการบันทึกค าแนะน า 
 การบันทึกข้อมูลปญัหาที่พบ ต้องเรียงล าดับ 1, 2, 3, ... โดยล าดับ 1 คือมีปัญหารุนแรงที่สุด 

 การบันทึกข้อมูลการให้ค าแนะน าต้องสัมพันธ์กับปัญหาที่พบ (ถ้ามีปัญหาใดต้องมี
ค าแนะน าในเรื่องน้ัน แต่สามารถบันทึกค าแนะน าเพ่ิมเติมได้แม้จะไม่มีปัญหา 

 หากไม่บันทึกข้อมูลในช่องที่จ าเป็นต้องบันทึก ระบบจะแสดงดอกจันสีแดง (*) ให้เห็น
หลังจากคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” (ภาพที่ 12) 

 
ภาพที่ 12 การแจ้งเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลในส่วนที่จ าเป็นไม่ครบ 

 หากมีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด จะปรากฏกล่องข้อความเตือน
หลังจากคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” (ภาพที่ 13) 

⑧ 

แจ้งเตือนโดยแสดงเครื่องหมาย * สีแดง 
เมื่อบันทึกข้อมูลในส่วนจ าเป็นไม่ครบ 

การบันทกึข้อมูลปญัหาที่พบ ตอ้งเรยีงล าดบั 
1, 2, 3, ... โดยล าดับ 1 คือมีปญัหารุนแรงที่สุด 

- การให้ค าแนะน าเมื่อมีปญัหาเรื่องใดต้องมี
ค าแนะน าในเรื่องนั้นด้วย 
- สามารถบันทึกค าแนะน าเพิม่เติมได้แม้จะไม่มี
ปัญหาในเรื่องนั้น 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างการแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกข้อมูลไม่ถกูต้อง 

 

3.6 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยทั้ง 2 ส่วน แล้ว โปรแกรมจะเปิดหน้าจอแสดงข้อมูลดังภาพที่ 14 

 
ภาพที ่14 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อมีการบันทึกข้อมูลทั้ง 2 ส่วน 

3.7 หากต้องการบันทึกค าแนะน าถัดไป ให้คลิกที่ “บันทึกค าแนะน า” ⑨ 

3.8 หากต้องการแก้ไขค าแนะน า ให้คลิกที่ “แก้ไข” ⓐ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเตรียมรับการแก้ไข 
(รายละเอียดดูในส่วนการแก้ไขข้อมูล – การแก้ไขข้อมูลค าแนะน า) 

3.9 หากต้องการยกเลิกบัตร/เรียกคืนบัตร ให้คลิกที่ “ยกเลิกบัตร/เรียกคืน” ⓑ  (รายละเอียดดูในส่วน
การแก้ไขข้อมูล – การยกเลิกบัตร) 

 

⑨ 

ⓐ 

ⓑ 
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4. การค้นหาเพื่อแก้ไข 

4.1 คลิกลิงค์ในหัวข้อ “ค้นหาเพื่อแก้ไข” ② (จากภาพที่ 2) เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหา 

 
ภาพที ่15 หน้าจอการค้นหาขอ้มูล 

4.2 ระบุเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” ⑩ เพื่อแสดงผล 

ข้อสังเกต  
 หากไม่เลือก “แสดงรายการที่ยกเลิกด้วย” จะไม่แสดงรายการที่ถูกยกเลิกแล้ว แม้ว่าจะมี

เงื่อนไขอื่น ๆ ตรงตามที่ก าหนด 
 หากเลือก “แสดงรายการที่ยกเลิกด้วย” จะแสดงรายการที่ยกเลิกบนพื้นหลังสีแดง 
 รายการที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิแก้ไขข้อมูลจะแสดงลิงค์ “แก้ไขข้อมูล” ในคอลัมน์ขวา (ภาพที่ 16) 
 รายการที่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิแก้ไขข้อมูลจะแสดงลิงค์ “แสดงข้อมูล” ในคอลัมน์ขวา (ภาพที่ 16)  

⑩ 

เลือกแสดงรายการที่ยกเลิก 
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ภาพที ่16 หน้าจอแสดงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาข้อมูล 

4.3 เลือกแกไ้ขข้อมูลแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 17 

การแก้ไขข้อมลูแบ่งเป็น 3 สว่นหลักคือ 
(1) แก้ไขข้อมูลเกษตรกร 
(2) เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลค าแนะน า 
(3) ยกเลิกบัตร/เรียกคืนข้อมูลใหก้ลับมาใช้ได้ 

 

รายการที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิแก้ไขข้อมูล 

รายการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แต่ดูข้อมูลได้ 
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ภาพที ่17 หน้าจอแสดงเมื่อเข้าสู่การแก้ไขข้อมลู 

  การแก้ไขข้อมูลเกษตรกรน   

กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเกษตรกร ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ⑪ 
 

  การแก้ไขข้อมูลค าแนะน าน 

การแก้ไขข้อมูลค าแนะน าแบ่งเป็น 3 อย่างคือ  
1. เพิ่มข้อมูลค าแนะน า 
2. แก้ไขข้อมูลค าแนะน า 
3. ลบข้อมูลค าแนะน า 
 

 
ภาพที ่18 ส่วนแก้ไขข้อมูลค าแนะน า 

(1) ข้อมูลเกษตรกร 

(2) ข้อมูลค าแนะน า 

(3) ยกเลิกบัตร/เรยีกคืนข้อมูล
เกษตรกร 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
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1. การเพิ่มค าแนะน าให้เลือกที่ “บันทึกค าแนะน า” ⑫ และใส่ข้อมูลเพิ่มเหมือนการบันทึกข้อมูล

ค าแนะน าครั้งแรก 
2. การแก้ไขค าแนะน า ให้คลิกที่ “แก้ไข” ⑬ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลเตรียมรับการแก้ไข ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที ่19 หน้าจอแสดงเมื่อเข้าสู่การแก้ไขข้อมลูค าแนะน า 

 

⑭ 

⑮ ⑯ 
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 แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ⑭ โปรแกรมจะกลับไปแสดงข้อมูลเกษตรกร 

 หากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลค าแนะน าใด ๆ ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ (ไม่บันทึก)” ⑮  

3. การยกเลิกค าแนะน า ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิกค าแนะน า/เรียกคืน” ⑯ โปรแกรมกลับไปแสดงข้อมูล
เกษตรกร โดยค าแนะน าที่ถูกยกเลิกจะมีพื้นหลังเป็นสีแดง 

 

ภาพที ่20 หน้าจอแสดงเมื่อเข้าสู่การแก้ไขข้อมลูค าแนะน า 

 ค าแนะน าที่ยกเลิกจะไม่ถูกลบออกจากระบบ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกคืนได้โดยคลิก “แก้ไข” ⑬ 

แล้วคลิกปุ่ม “ยกเลิกค าแนะน า/เรียกคืน” ⑯ ในหน้าจอแสดงรายละเอียดค าแนะน า 

 

ภาพที ่21 การเรียกคืนข้อมูลค าแนะน าที่ถูกยกเลิก 
 

  การยกเลิกบัตรน   

เมื่อต้องการยกเลิกบัตร ให้ไปที่หน้าจอที่แสดงข้อมูลของเกษตรกร ดังภาพที่ 22 ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก
บัตร/เรียกคืน” ⑰ โดยเมื่อยกเลิกบัตรแล้วจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 23 

 

 

⑯ 

⑬ 
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ภาพที ่22 หน้าจอแสดงข้อมูลเกษตรกร 

 
ภาพที ่23 หน้าจอแสดงเมื่อมีการยกเลิกบัตร 

⑰ 

⑱ 
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 ในกรณีที่ต้องการเรียกคืนการยกเลิกบัตร (ยกเลิกการยกเลิกบัตร) ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิกบัตร/เรียก
คืน” ⑱ 

 ในโปรแกรมนี้ การยกเลิก ไม่ได้เป็นการลบข้อมูล แต่เป็นการท าเครื่องหมายว่าข้อมูลนี้จะไม่มี
การน าไปแสดงผลหรือมีส่วนร่วมในการประมวลผลข้อมูลใด ๆ 

 
กรณีที่เลือกรายการเพื่อแสดงข้อมูล (รายการที่ไม่มีสิทธิ์แก้ไข) จะแสดงข้อมูลแบบไม่สามารถแก้ไขได้ 

โดยมีการแสดงผลเหมือนที่เกษตรกรเรียกข้อมูลผ่านการสแกน QR Code บนบัตรดินดี ID Din Dee 
(รายละเอียดเพ่ิมเดิมในส่วนการแสดงข้อมูล) 

 
ภาพที ่24 หน้าจอแสดงการเรยีกดขู้อมูล 
 

5. การแสดงข้อมูลจากบัตร 

ส่วนการแสดงข้อมูลจากบัตรนี้ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเจ้าของข้อมูลจะเห็นรายละเอียดข้อมูลเหมือนกัน 
โดยสามารถเรียกข้อมูลได้ผ่านการสแกน QR Code บนหน้าบัตรดินดี ID Din Dee หรือจากการเปิดโปรแกรม
ด้วยเว็บบราวเซอร์ และเข้าเว็บไซต ์http://iddindee.ldd.go.th/login.aspx 
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5.1 เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือสแกน QR Code โปรแกรมจะเปิดหน้าจอเว็บบราวเซอร์ ดังภาพที ่25 

 
ภาพที ่25 หน้าจอแสดงเมื่อสแกน QR Code บนบัตร ID DIN DEE 

5.2 กรอก “รหัสบัตรดินด”ี และ “รหัสดินของฉัน” ให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” ⑲ เพื่อแสดงข้อมูล 

 
ภาพที ่26 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียด 

⑲ 

รหัสบัตรดินดี และรหัสดินของฉัน  
ดูได้จากหน้าบัตร ID Din Dee 

ข้อมูลเกษตรกรและที่ตั้งแปลง 

ข้อมูลชุดดิน 

ข้อมูลค าแนะน ากาจัดการดิน 
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5.3 ข้อมูลที่แสดงในหน้าแรกคือข้อมูลเกษตรกร ที่ตั้งแปลง ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และประวัติการให้
ค าแนะน า เรียงล าดับตามการให้ค าแนะน าครั้งล่าสุด โดยสามารถอ่านข้อมูลการให้ค าแนะน าโดยคลิกที่ 
“แสดงรายละเอียดค าแนะน า” ⑳ ครั้งที่ต้องการ 

 
ภาพที ่27 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดค าแนะน า 

5.4 สามารถอ่านข้อมูลการให้ค าแนะน าอื่นหรือย้อนกลับไปแสดงข้อมูลชุดดินได้ โดยคลิกที่ “แสดง
รายละเอียดค าแนะน า” ⑳ และ “แสดงข้อมูลชุดดิน”     ตามล าดับ 

 
ภาพที ่28 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดค าแนะน า 

⑳ 

⑳ 

₂₁ 

₂₁       
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6. การ Logout  

เมื่อใช้งานโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการ Logout ⑤ ออกจากระบบที่หน้าจอเมนูหลักของ
โปรแกรมเพื่อปิดการท างานของระบบ ป้องกันการสวมสิทธิการใช้งานจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 
ภาพที่ 29 เมนูหลักของโปรแกรม 

 
  

①
②
③
④
⑤ 
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การบันทึกข้อมูลบัตรดินดี ID Din Dee ด้วยเครือ่งอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 

การบันทึกข้อมูลเกษตรกรในบัตรดินดี ID Din Dee สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน
ได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน ทั้งนี้จะท าให้ข้อมูลรายบุคคลที่ได้มีความถูกต้อง 
ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อมูล เนื่องจากเป็นการดึงข้อมูลจากหน้าบัตรประจ าตัวประชาชน 

การใช้งานโปรแกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประจ าตัวประชาชนจ าเป็นต้องมอีงค์ประกอบดังนี ้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows  
2. เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค ์
 (Smart Card Reader) 
3. โปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม 

1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอรแ์ละเข้าไปยังเว็บไซต ์http://iddindee.ldd.go.th/loginOfc.aspx 

 
2. กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเพือ่เข้าสู่ระบบ 
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3. คลิกลิงค์ในหัวข้อ “ดาวน์โหลดโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน”เพื่อดาวน์
โหลดโปรแกรมส าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ส าหรับใช้การบันทึกข้อมูลโปรแกรมบัตรดินดี 
ID Din Dee ด้วยเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 

4. เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ IDDinDee.rar เมื่อเปิดไฟล์จะพบว่าภายในไฟล์ประกอบด้วยโฟล์เดอร์
ชื่อ IDDinDee ให้คลิกปุ่ม Extract To และเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บโปรแกรมตามต้องการ 

 
5. เมื่อต้องการเรียกใช้งาน โปรแกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประจ าตัวประชาชน ให้เปิด

โฟลเดอร์ IDDinDee และดับเบิลคลิกไฟล์ IDDinDee.exe 
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ขั้นตอนการใชง้านโปรแกรม 

ก่อนใช้งานโปรแกรมต้องท าการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน 

1. ให้เปิดโฟลเดอร์ IDDinDee และดับเบิลคลิกไฟล์ IDDinDee.exe เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม 

 
2. เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้ 
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3. คลิกปุ่ม “แสดงรายชื่อเครื่องอ่านบัตร”  เพื่อตรวจสอบว่ามีเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 
ติดตั้งอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ หากมีการติดตั้งแล้ว โปรแกรมจะแสดงชื่อรุ่นของเครื่อ งอ่านบัตรใน
กล่องข้อความที่อยู่ใต้ปุ่ม “แสดงรายชื่อเครื่องอ่านบัตร”  ดังภาพ แต่หากยังไม่มีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน กล่องข้อความจะไม่แสดงข้อมูลใด ๆ 

 
4. คลิกเลือกชื่อรุ่นของเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนที่ต้องการใช้งาน จากนั้นให้เสียบบัตร

ประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอรับบริการลงในเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนที่เลือกไว้แล้วคลิกปุ่ม “เลือก
เครื่องอ่านบัตร”  
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5. ในกรณีที่ไม่ได้เสียบบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเครื่องอ่านไม่สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรได้ จะมี
ข้อความแจ้งให้ทราบว่า “[ชื่อเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน]: Card not found”  

 
6. หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดพลาด จะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่า “[ชื่อเครื่องอ่านบัตรประจ าตัว

ประชาชน]: พร้อมใช้งาน”  จากนั้นคลิกปุ่ม “อ่านข้อมูลจากบัตร”  เพื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 
7. ข้อมูลจะแสดงบนหน้าจอดังนี ้
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8. กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”   

 
9. หากกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก”  แล้วจึงกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ 
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10. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล”  จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าจอเว็บบราวเซอร์ส าหรับบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดในบัตรดินดี ต่อไป 

 
11. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลจะมีลักษณะดังภาพ 
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12. ข้อแตกต่างระหว่างการบันทึกข้อมูลโปรแกรมบัตรดินดี ID Din Dee ด้วยเครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชนกับการบันทึกข้อมูลแบบปกติ คือ การบันทึกข้อมูลโปรแกรมบัตรดินดี ID Din Dee ด้วยเครื่องอ่าน
บัตรประจ าตัวประชาชนจะน าข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล และที่อยู่ กรอก
ลงในช่องต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ส าหรับข้อมูลอื่น ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลและด าเนินการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
ตามขั้นตอนปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
มีปัญหาการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลบัตรดินดี ID DIN DEE 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โทร 0-2579-1937  e-Mail: cit_3@ldd.go.th 
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