
คู่มือแนะน ำเว็บไซต์  “บัตรดินด”ี

1.กำรเข้ำใช้เว็บไซต์ “บัตรดินด”ี
เรียกหน้ำ  http://iddindee.ldd.go.th/index.html

1.1) กำรเข้ำใช้โดย PC 
หน้ำหลักของเว็บไซต์ฯ ประกอบด้วย
หมำยเลข 1 คือ เมนูหลัก
หมำยเลข 2 คือ รูปภำพว่ิง
หมำยเลข 3 คือ เมนูอื่นๆ

รูปที่ 1  แสดงผลหน้ำหลัก โดย PC

เว็บไซต์บัตรดินดี

http://iddindee.ldd.go.th/index.html


1.2) กำรเข้ำใช้เว็บไซต์ “บัตรดินดี” โดย มือถือ 
เรียกหน้ำ http://iddindee.ldd.go.th/index.html

หน้ำหลักของเว็บไซต์ฯ ประกอบด้วย
หมำยเลข 1 คือ เมนูหลัก
หมำยเลข 2 คือ รูปภำพวิ่ง
หมำยเลข 3 คือ เมนูอ่ืนๆ

รูปที่ 2 แสดงผลหน้ำหลัก โดย มือถือ

http://iddindee.ldd.go.th/index.html


2. กำรเข้ำใช้ประโยชน์ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำใช้ระบบได้โดย คลิกที่เมนู 

“ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่” ที่หน้ำหลัก (รูปที่ 3)  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน
ของหน่วยงำน (รูปที่ 4)  จะแสดงหัวข้อที่เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำใช้
ระบบได้  ได้แก่ 1. เพิ่มข้อมูล  2. ค้นหำข้อมูล  3. กำรแสดงข้อมูล
จำกบัตรดินดีด้วยรหัสบัตรดินดี  4. สรุปผลกำรบันทึกข้อมูล        
5. รำยชื่อผู้ขอรับบัตรดินดี  และ 6. รำยชื่อผู้ขอรับบัตรดินดีที่
เจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดินไม่สำมำรถติดต่อกลับได้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 3 หน้ำหลัก 
ลงทะเบียนเข้ำใช้  

โดยกรอกชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่ำนของหน่วยงำน

เมนูแสดงข้อมูลสรุป เพิ่ม 
ค้นหำ แก้ไข ฯลฯ 

รูปที่ 4

รูปที่ 5



3. กำรเข้ำใช้ประโยชน์ ส ำหรับเกษตรกรที่มีบัตร
เกษตรกรสำมำรถเข้ำใช้เว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลดินของตนเองได้

โดย คลิกที่เมนู “ส ำหรับเกษตรกรที่มีบัตร” ที่หน้ำหลัก หรือ สำมำรถ
คลิกที่เมนูหลัก “บัตรดินดีของฉัน” ด้ำนซ้ำยมือ (รูปที่ 6)  และเมื่อ
กรอกรหัสบัตรดินดีและรหัสดินของฉัน (รูปที่ 7)  จะแสดงผล
รำยละเอียดข้อมูลสุขภำพดิน ประวัติกำรใช้ที่ดิน และค ำแนะน ำ
เกษตรกรสำมำรถน ำไปใช้วำงแผนกำรปลูกพืชของตนได้ (รูปที่ 8)

รูปที่ 6 

รูปท่ี 7 

รูปที่ 8

กรอกรหัสบัตร
และยืนยันรหัส

ดินของฉัน



4. กำรเข้ำใช้ประโยชน์ ส ำหรับผู้สนใจมีบัตร
ส ำหรับผู้สนใจต้องกำรมีบัตรดินดี สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนเว็บไซต์    

โดยคลิกเมนู “ผู้สนใจต้องกำรมีบัตร” ที่หน้ำหลักของเว็บไซต์ (รูปที่ 9) และกรอก
รำยละเอียดเพื่อขอมีบัตรและกด “ส่งค ำขอ” (รูปที่ 10) หลังจำกส่งค ำขอ รำยชื่อ      
จะถูกบันทึกในระบบ  เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนใจมีบัตรทั้งหมด          
ได้จำกเมนู “ส ำหรับเจ้ำหน้ำที”่ ส่วนผู้สนใจมีบัตรเมื่อส่งค ำขอแล้ว รอกำรติดต่อกลับ
จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 3 วันท ำกำร หำกท่ำนใดยังไม่ได้รับกำรติดต่อ สำมำรถตรวจสอบ
รำยชื่อจำกเมนู “ตรวจสอบรำยชื่อผู้ขอมีบัตร” ที่หน้ำหลักของเว็บไซต์ (รูปท่ี 11 และ 
12) เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องใหม่ หรือติดต่อสอบถำมหมำยเลขที่แสดง

รูปที่ 9

รูปท่ี 10 
รูปที่ 12 

แจ้งค ำขอมีบัตร

กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน 
และกดส่งค ำขอ

รูปท่ี 11 

ตรวจสอบรำยชื่อ



5. คลังข้อมูลดิน และข้อมูลจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
เว็บไซต์ “บัตรดินดี” มีกำรรวบรวมสำระควำมรู้ด้ำนที่เป็น

ประโยชน์ลงใน “คลังข้อมูลดิน”  นอกจำกนี้ ยังมีแอพพลิเคชั่น      
ข้อมูลชุดดินประเทศไทย และเอกสำรประกอบในกำรด ำเนินงำน ให้
ดำวน์โหลด  เพื่อให้เกษตรกรสืบค้นควำมรู้ น ำไปใช้จัดกำรดินของ
ตนเอง และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯ  โดยได้มีกำรจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ให้สืบค้นได้ง่ำยและ
สะดวกขึ้น ดังนี้

5.1) คลังข้อมูลดิน  สำมำรถสืบค้นที่หน้ำหลักของเว็บไซต์

แสดงผล คลังข้อมูลดิน



5. คลังข้อมูลดิน และข้อมูลจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
5.2) ข้อมูลชุดดินประเทศไทย  สำมำรถสืบค้นที่หน้ำหลัก   
ของเว็บไซต์

แสดงผล ชุดดินประเทศไทย

เลือกดูข้อมูล
ชุดดินที่ต้องกำร



5. คลังข้อมูลดิน และข้อมูลจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
5.3) แอพพลิเคชั่น 

แอพพลิเคชั่นแนะน ำ  ได้แก่  LDD On Farm, 
LDD Soil Guide, LDD Zoning, คลิปเด็ดหมอดิน, กดดูรู้ดิน  
เป็นต้น สำมำรถสืบค้นที่หน้ำหลักของเว็บไซต์ ดังนี้ 

แสดงผล แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคช่ันของ
กรมพัฒนำที่ดินผ่ำน

มือถือ



5. คลังข้อมูลดิน และข้อมูลจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 
5.4) ดำวน์โหลดเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรต่ำงๆ         
เพื่อน ำไปปฏิบัติงำนในโครงกำรบัตรดินดีได้  และจะมี    
กำรปรับปรุงข้อมูลที่จ ำเป็น ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
สำมำรถสืบค้นที่หน้ำหลักของเว็บไซต์ ดังนี้ 

แสดงผล ดำวน์โหลดเอกสำร


