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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน 

 เว็บไซต์ตลาดกลางที่ดินเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แก่  
ข้อมูลเจ้าของที่ดินที่ประสงค์ให้เช่า หรือขายที่ดิน ข้อมูลผู้ประสงค์ท่ีจะเช่า หรือซื้อที่ดิน รวมทั้งเป็นตัวกลางให้
เจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินมาพบกัน  

ความต้องการของระบบ 

เว็บไซต์นี้จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าท างานกับ บราวเซอร์ IE9 ,google Chrome และ Firefox14 
 

1. เร่ิมต้นการใช้งาน 

 1.1 เปิดบราวเซอร์ที่ท่านต้องการใช้งาน ได้แก่ IE9 ,google Chrome และFirefox14 เป็นต้น 

 1.2 พิมพ์ URL www.clm.labai.or.th 

 1.3 ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าดูได้ในบางส่วนเท่านั้น หากประสงค์ท่ีจะลง
ประกาศขายหรือให้เช่าแปลงที่ดิน หรือต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน จ าเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน 

2. การลงทะเบียน 

  2.1 การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 4 ประเภท ได้แก่  

a. ลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป (เจ้าของที่ดิน) 

b. ลงทะเบียนส าหรับองค์กรหรือกลุ่ม (เจ้าของที่ดิน) 

c. ลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป (ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) 

d. ลงทะเบียนส าหรับองค์กรหรือกลุ่ม (ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) 

http://www.clm.labai.or.th/
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 2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 

a. ลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป (เจ้าของที่ดิน)  

a.1 คลิก ลงทะเบียนส าหรับเจ้าของที่ดิน 

 

a.2 เลือกประเภทการลงทะเบียน เป็น ประเภทบุคคลทั่วไป  
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a.3 บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

a.4 กรอกตัวเลขท่ีเห็นในกล่องสีส้มทางมุมล่างขวามือ ลงในช่องว่างมุมล่างทางขวามือ แล้วกด ลงทะเบียน 
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a.5 ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการลงทะเบียนพร้อม username และ password ในการเข้าใช้ระบบ เข้าไปยัง 
Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนก่อน แล้วน า username และ password ที่ได้รับ Log 
in เข้าใช้งานระบบ  
**หากไม่ได้รับ Email ตอบรับ ควรรอ 5-10 นาที หรือ ค้นหาใน Email ขยะ 

b. ลงทะเบียนส าหรับองค์กรหรือกลุ่ม (เจ้าของที่ดิน)  

b.1 คลิก ลงทะเบียนส าหรับเจ้าของที่ดิน 

 

b.2 เลือกประเภทการลงทะเบียน เป็น ประเภทองค์กร หรือ กลุ่ม 
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b.3 บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

b.4 กรอกตัวเลขทีเ่ห็นในกล่องสีส้มทางมุมล่างขวามือ ลงในช่องว่างมุมล่างทางขวามือ แล้วกด ลงทะเบียน 
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b.5 ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการลงทะเบียนพร้อม username และ password ในการเข้าใช้ระบบ เข้าไปยัง 
Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนก่อน แล้วน า username และ password ที่ได้รับ Log 
in เข้าใช้งานระบบ 
**หากไม่ได้รับ Email ตอบรับ ควรรอ 5-10 นาที หรือ ค้นหาใน Email ขยะ 

c. ลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป (ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) 

c.1 คลิก ลงทะเบียนส าหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

c.2 เลือกประเภทการลงทะเบียน เป็น ประเภทบุคคลทั่วไป 
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c.3 บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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c.4 กรอกตัวเลขที่เห็นในกล่องสีส้มทางมุมล่างขวามือ ลงในช่องว่างมุมล่างทางขวามือ แล้วกด ลงทะเบียน 

c.5 ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการลงทะเบียนพร้อม username และ password ในการเข้าใช้ระบบ เข้าไปยัง 
Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนก่อน แล้วน า username และ password ที่ได้รับ Log 
in เข้าใช้งานระบบ 
**หากไม่ได้รับ Email ตอบรับ ควรรอ 5-10 นาที หรือ ค้นหาใน Email ขยะ 

d. ลงทะเบียนส าหรับองค์กรหรือกลุ่ม (ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) 

d.1 คลิ๊ก ลงทะเบียนส าหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

d.2 เลือกประเภทการลงทะเบียน เป็น ประเภทองค์กร หรือ กลุ่ม 
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 d.3 บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  



 

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน  หน้าที่ 11 จาก 18 
 

d.4 กรอกตัวเลขทีเ่ห็นในกล่องสีส้มทางมุมล่างขวามือ แล้วกด ลงทะเบียน  

d.5 ระบบจะส่งข้อมูลตอบรับการลงทะเบียนพร้อม username และ password ในการเข้าใช้ระบบ 
เข้าไปยัง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้คลิกยืนยันการลงทะเบียนก่อน แล้วน า username และ password ที่
ได้รับ Log in เข้าใช้งานระบบ 
**หากไม่ได้รับ Email ตอบรับ ควรรอ 5-10 นาที หรือ ค้นหาใน Email ขยะ 

3. การเข้าสู่ระบบ 
 3.1 กดปุ่ม “Sign in” มุมบนด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ 

  3.1 น า username และ password ที่ได้มากรอกในช่องตามภาพด้านล่าง ช่องบนสุดเป็นช่องส าหรับ
กรอก username ช่องถัดลงไปเป็นช่องส าหรับกรอก password และให้ท าเครื่องหมายตามประเภทการ
ลงทะเบียน บุคคลธรรมดา / องค์กร/กลุ่ม หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
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4. เมนูหลกัก่อนเข้าสู่ระบบ 

 4.1  เมนู “เกี่ยวกับโครงการ”  
แสดงข้อมูลวิสัยทัศน์โครงการ ประวัติ/ที่มาโครงการ 

 
 4.2  เมนู “กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ”  
  แสดงกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร 

 
 4.3  เมนู “รูปแบบการให้บริการ”  

แสดงรูปแบบต่างๆ ที่เป็นลักษณะด าเนินการของตลาดกลางที่ดิน 

 
 4.4  เมนู “ภารกิจภายใต้โครงการฯ”  

แสดงถึงภารกิจของ บจธ. ภายใต้โครงการตลาดกลางที่ดิน 

 
 4.5  เมนู “คู่มือการใช้เว็บ”  

เก็บคู่มือและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน 
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5. เมนูหลงัจาก Log in เข้าสู่ระบบ 

5.1  เมนู “ข้อมูลที่ดิน”  

   
  แสดงข้ อมู ลแปล งที่ ดิ น  
ที่ได้ท าการลงข้อมูลให้เช่า/
ขาย เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

5.2  เมนู “เพิ่มแปลงท่ีดิน”  
สามารถเพ่ิมแปลงที่ดิน ส าหรับลงประกาศขาย/ให้เช่าแปลงที่ดินของท่าน 

  5.2.1  กรอกข้อมูลแปลงที่ดินของท่านตามแบบฟอร์มที่ก าหนดด้านล่าง 
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  5.2.2   ใส่ค าบรรยายเกี่ยวกับแปลงที่ดินของท่าน ในกรอบสีแดงด้านล่าง 

  5.2.3   ท่านสามารถเพ่ิมรูปแปลงที่ดินของท่านได้ โดยการกดเพ่ิมรูปในกรอบสีฟ้าด้านล่าง  
ขนาดรูปละไม่เกิน 1 MB 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2.4   กดปุ่ม “บันทึก” 

 

5.3 เมนู “ค้นหาแปลงที่ดิน”  
  ใช้ค้นหาแปลงที่ดินที่สนใจเป็นพิเศษ โดยใส่คีย์เวิร์ดในกรอบสีแดงตามรูปด้านล่าง เช่น ชื่อจังหวัด  
ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล เป็นต้น ระบบจะค้นหาและน ามาแสดงผลด้านล่าง 

              

ค าบรรยาย 

เพ่ิมรูป 

คีย์เวิร์ด 
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5.4  เมนู “พื้นที่ที่ต้องการท าประโยชน์” 
  เป็นการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่สนใจเป็นพิเศษ โดยจะเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง  

 เมื่อมีเจ้าของที่ดินลงประกาศ ขาย/ให้เช่า แปลงที่ดินตามท่ีเรากรอกข้อมูลไว้ ระบบจะน าข้อมูลแปลงที่ดิน
ดังกล่าวมาแสดงใน “เมนูค้นหาแปลงที่ดิน”ให้อัตโนมัติ 

5.5  เมนู “ข้อมูลส่วนตัว”  

  บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้ ส่วนนี้สามารถปรับแก้ไขได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวหรือข้อมูลขององค์กร/กลุ่ม ของท่านได้ที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” ในกรอบสีแดงตามภาพด้านบน เมื่อเข้า
ไปท าการแก้ไขแล้ว กด “บันทึก” 
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5.6  เมนู “เปลี่ยน PASSWORD” 

 ท่านสามารถเปลี่ยน Password ของท่านได้ที่เมนู “เปลี่ยนPASSWORD” ในกรอบสีแดงตามภาพ
ด้านบน 

   โดยให้ใส่ Password ใหม่ที่ท่านต้องการ 2 ครั้ง 
ตามภาพทางซ้ายมือ แล้วกด “ตกลง”  

 

 

 

  

 

6. การใช้ระบบแผนที่ในการค้นหาแปลงที่ดิน 
 6.1 ค้นหาหมุดสีแดงในแผนที่ในหน้าแรก 
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   6.2 คลิกที่หมุด จะขึ้น Pop-up ตามรูปทางขวามือ  

 

 

 

 

 

  

 

 6.3 คลิก “แสดงข้อมูล” ตัวอักษรสีม่วง ตามรูปทางขวามือด้านบน จะมีรายละเอียดแปลงที่ดินแสดงขึ้นมา
ตามภาพด้านล่าง 
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 6.4 หากท่านสนใจที่จะท าประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ท่านสามารถ “คลิกสนใจที่ดินแปลงนี้” 

หากท่านลงทะเบียนและอยู่ในระบบ
อยู่แล้ว ไม่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ระบบ
จะดึงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ  แต่ถ้า
ผู้ ใช้ เป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
จ าเป็นต้องลงทะเบียนก่อน 


