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  !   ข้อควรรู้  ในการใช้งานระบบขั้นพื้นฐาน  

❖ รูปแบบการจดัการข้อมูล 

 การ ค้นหา ข้อมูล 
1. ท าการเลือก เงื่อนไข ในการค้นหา  
2. กดปุ่มค้นหา    ระบบจะแสดงข้อมูลตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 

 การ เพิ่ม ข้อมูล 
1. กดปุ่ม   ท่ีมุมขวาบนของตารางจัดการข้อมูลท่ีต้องการ ระบจะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 
2. ท าการป้อนข้อมูลลงแบบฟอร์มท่ีปรากฏ และกดปุ่มบันทึก 

 การ ลบ ข้อมูล 
1. เลือก  ท้ายรายการข้อมูลท่ีต้องการ และกดปุ่ม 
2. ท าการยืนยันการลบ โดยกดปุ่ม ตกลง (หากไม่ต้องการลบ กดปุ่ม ยกเลิก) 

 การ แก้ไข ข้อมูล 
1. เลือก ข้อมูลท่ีมี ขีดเส้นใต้ ท่ีต้องการแก้ไข 
2. ระบบจะดึงแบบฟอร์มดังกล่าว ท าการแก้ไขและกดปุ่มบันทึก 

 การ แนบไฟล์ ข้อมูล 
1. กดปุ่ม Choose File  
2. เลือกไฟล์แนบท่ีต้องการ และกดปุ่ม Open หรือ เปิด 
3. ปุ่ม                             ใช้ส าหรับ ดูไฟล์แนบ (กรณี เป็นไฟล์ภาพจะสามารถดูบน Browser ได้เลย, กรณีเป็น

ไฟล์เอกสารจะเป็นการ Download), ดาวน์โหลดไฟล์แนบ และลบไฟล์แนบ ตามล าดับ 

❖ รูปแบบช่องของฟอร์มกรอกข้อมูล 

1.  (สีเทาอ่อน) ฟอร์มกรอกข้อมูลปกติ  

2.  (สีเทาเข้ม) ฟอร์มกรอกข้อมูลท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 

3. ฟอร์มเลือกข้อมูล ท่ีมีการจัดเก็บอยู่ในข้อมูลพื้นฐาน 

4. (สีชมพู หรือ แดงอ่อน) ฟอร์มท่ีจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

❖ รูปแบบปุ่มอืน่ๆ 

1. ปุ่มส าหรับ สลับเพื่อเพิ่มข้อมูลภาษาท่ีสอง         ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

2. ปุ่มส าหรับ กลับสู่ เมนูก่อนหน้า         

3. ปุ่มส าหรับ ดูหน้าถัดไป หากมีรายการข้อมูลมากกว่า 10 รายการ 

  



 

  

  
คู่มือการใช้งานระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 2 

 

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าเ ว็บไซต์ 

เข้าสู่ระบบตาม URL ดังน้ี... http://agrimark.dit.go.th/ 

 
ภาพแสดง หน้าจอเว็บไซต์ (Frontend) 
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โดยหน้าหลักของเว็บไซต์จะประกอบด้วย เมนู และข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

1. เมนูหลกั เป็นเมนูส าหรับเข้าถึงเมนูหลักๆ 
ภายในเว็บไซต์ ประกอบด้วย หน้าหลัก, 
ยี่ห้อ, ลงประกาศรับซื้อ, สมัครสมาชิก, ลง
ช่ือเข้าใช้ และตะกร้าสินค้า 

2. ค้นหา เป็นฟังก์ช่ันส าหรับค้นหาข้อมูล
สินค้าท่ีลงประกาศภายในเว็บไซต์ 

3. เมนูหมวดหมูสินค้า เป็นเมนูประกาศขาย
สินค้าแยกตามหมวดหมู่สินค้า 
ประกอบด้วย พืชไร่, พืชผัก, ผลไม้, สัตว์บก
, สัตว์น้ า, สมุนไพร, สินค้าแปรรูป, สินค้า
อินทรีย์, บริการ, และอื่นๆ 

4. สไลดป์ระกาศขายสินค้า เป็นเมนูส าหรับ
โชว์ประกาศขายสินค้า โดยสุ่มจากรายการ
สินค้าท้ังหมด 

5. สินค้าราคาพิเศษ เป็นเมนูส าหรับโชว์
ประกาศขายสินค้าท่ีมีโปรโมช่ัน โดยสุ่มจาก
รายการสินค้าท่ีมีการอัพเดตข้อมูลล่าสุด 

6. Banner ประกาศรับซ้ือ เป็นเมนูส าหรับ
เข้าสู่หน้าข้อมูลประกาศรับซื้อสินค้า 

7. สินค้าแนะน า เป็นเมนูส าหรับโชว์ประกาศ
ขายสินค้าปกติท่ัวไป โดยสุ่มจากรายการ
สินค้าท่ีมีการอัพเดตข้อมูลล่าสุด 

8. Banner สินค้ายอดนิยม เป็นเมนูส าหรับ
เข้าสู่หน้าข้อมูลประกาศขายสินค้า โดย
เรียงล าดับตามจ านวนผู้เข้าชมสูงสุดไปน้อย
สุด 

9. ยี่ห้อ เป็นเมนูส าหรับโชว์ประกาศขายสินค้า 
โดยแยกตามยี่ห้อสินค้า 

10. ติดตามข่าวสาร เป็นเมนูส าหรับติดตามข่าวสารผ่านอีเมล 
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 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  

การสมัครสมาชิก เพื่อท าการประกาศรับซื้อ หรือลงขาย สามารถสมัครได้โดยท าตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://agrimark.dit.go.th/ 
2. เลือกเมนู สมัครสมาชิก   

    
ภาพหน้าจอเว็บไซต์ แสดงต าแหน่งเมนู สมัครสมาชิก 

 

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีปรากฏให้ครบถ้วน  

 
ภาพแสดงหน้าจอเว็บไซต์ สมัครสมาชิก 
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4. ท าการเลือก  I’m not a robot ในช่องระบบ CAPTCHA เพื่อท าการยืนยันตัวผู้ใช้งานว่าเป็นมนุษย์ 

 
ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอระบบ CAPTCHA 

  
5. ท าการเลือกภาพค าตอบ ตามค าถามท่ีได้รับให้ครบถ้วน และกดปุ่ม NEXT  

*อาจต้องท าแบบน้ีมากกว่า 1 ครั้ง จนกว่าปุ่ม NEXT จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม VERIFY 

    
ภาพแสดงตัวอย่างการตอบค าถามของระบบ CAPTCHA 
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6. กด  ยอมรับข้อตกลง การให้บริการ *  
โดยสามารถอ่านข้อตกลงในการสมัครสมาชิกได้ท่ี เง่ือนไขการสมัครสมาชิกตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 

 

 
ภาพแสดงต าแหน่ง ยอมรับข้อตกลง การให้บริการ* และ ต าแหน่งเงื่อนไขการสมัครสมาชิกฯ 

 

 
ภาพแสดงหน้าจอ เงื่อนไขการสมัครสมาชิกฯ 

 
7. กดปุ่ม สมัครสมาชิก ระบบจะท าการยืนยันการสมัครสมาชิกผ่านอีเมล  
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 ฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบสมาชิก  

ฟังก์ช่ันการใช้งานของระบบสมาชิก สามารถเข้าใช้ได้ท่ีเมนู     ซึ่งจะอยู่บริเวณข้างช่ือผู้ใช้งาน ต าแหน่ง
บนขวาของหน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วย  
 

1. ข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นเมนู ส าหรับเข้าดูข้อมูลผู้ใช้งาน รวมท้ังสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน
ระบบได้ท่ีเมนูน้ี 

 
ภาพแสดงหน้าจอ ข้อมูลผู้ใชง้าน 

 
2. ประวัติการซือ้ เป็นเมนูส าหรับดูประวัติท่ีเคยท าการซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ 

 
ภาพแสดงหน้าจอ ประวัติการซื้อ 
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3. ตะกร้าสนิค้า เป็นเมนูส าหรับจดัเกบ็รายการสินค้าท่ีต้องการจะซื้อ โดยวิธีการเพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้า
สามารถท าได้ท่ีปุม่           หรือ  

 
ภาพแสดงหน้าจอ ตะกร้าสินค้า 

 
4. สินค้าที่ชอบ เป็นเมนูส าหรับจัดเก็บรายการสินค้าท่ีชอบไว้ 

 
ภาพแสดงหน้าจอ สินค้าที่ชอบ 

 

โดยสามารถเพิ่มรายการได้สินค้าท่ีต้องการเปรียบเทียบได้ท่ีไอคอนเปรียบเทียบ           โดยจะอยูใ่นหน้า
รายละเอียดของสินค้า ดังภาพ  
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ภาพแสดงหน้าจอ ต าแหน่งปุ่มเพิ่มรายการสินค้าที่ชอบ 

 
5. เปรียบเทียบสนิค้า เป็นเมนูส าหรับเก็บรายการสินค้าท่ีต้องการเปรียบเทียบข้อมูล 

 
ภาพแสดงหน้าจอ เปรียบเทียบสินค้า 

 

โดยสามารถเพิ่มรายการได้สินค้าท่ีต้องการเปรียบเทียบได้ท่ีไอคอนเปรียบเทียบ           โดยจะอยูใ่นหน้า
รายละเอียดของสินค้า ดังภาพ  
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ภาพแสดงหน้าจอ ต าแหน่งปุ่มเพิ่มรายการเปรียบเทียบสินค้า 

 
6. ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ เป็นเมนูท่ีเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ http://emsbot.com/ ส าหรับตรวจสอบพัสดุ 

 
ภาพแสดงหน้าจอ ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ 
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 ขั้นตอนการเข้าสู่ ระบบ  

 ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อประกาศรับซื้อ หรือประกาศลงขาย สามารถท าได้ 2 วิธี ดังน้ี 

วิธีที่ 1 แบบสมคัรสมาชิกผ่านหน้าเวบ็ไซต์ 
1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th/ 
2. ท าการสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ เมนูสมัครสมาชิก *รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 4-6 
3. เลือกเมนู ลงชื่อเข้าใช้ 

 
ภาพแสดงหน้าจอ และต าแหน่งเมนู ลงชื่อเข้าใช ้

 

4. ท าการกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน ท่ีได้สมัครไว้ 
กรณี* จ ารหัสผ่านไม่ได้  

- ให้กดท่ีปุ่ม ลืมรหัสผ่าน  
- ท าการกรอกอีเมลที่สมัครไว้ และกดปุ่ม กู้คืนรหัสผ่าน  
- ระบบจะท าการส่งรหัสผ่านเข้าอีเมลท่ีได้ท าการสมัครไว้ 

5. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ 

 
ภาพแสดงต าแหน่ง ชื่อผู้ใชง้าน เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ 
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วิธีที่ 2 แบบบญัชี Facebook 
1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th/ 
2. เลือกเมนู ลงชื่อเข้าใช้ 
3. เลือกท่ีปุ่ม Continue with Facebook 

 
ภาพแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook 

 

4. กรอกข้อมูล อีเมล และรหัสผ่าน 
5. กดปุ่ม Log In เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ 

 
ภาพแสดงต าแหน่ง ชื่อผู้ใชง้าน เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ 
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 ขั้นตอนการประกาศรับซ้ือสินค้า 

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th/ 
2. ท าการ Log in เข้าสู่ระบบ *รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 7-8 
3. เลือกเมนู ลงประกาศรับซื้อ 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเมนู ลงประกาศรับซื้อ 

4. ระบบจะแสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ดังภาพ 

 
ภาพแสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 
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* กรณเีข้าใช้งานครัง้แรก ต้องท าการแก้ไขข้อมูลสมาชิกก่อน ถึงจะด าเนินการประกาศรับซื้อได้ โดยวิธีการ
แก้ไขข้อมูลสมาชิก สามารถท าได้ดังน้ี 
 

- ท าการเลือกเมนู สมาชิก หรือ ช่องกรณุากรอกที่อยูก่่อนท ารายการ 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเมนู สมาชิก และ ช่องกรุณากรอกที่อยู่ก่อนท ารายการ 

 
- ท าการเลือก รายการข้อมูลสมาชิก (ข้อมูลท่ีมีขีดเส้นใต้) ภายใต้คอลัมภ์ ช่ือ (องค์กร/ร้านค้า/อื่นๆ)  

 
ภาพแสดงต าแหน่ง รายการข้อมูลสมาชิก ที่ต้องท าการแก้ไข 

- ท าการกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
เลือกแบบฟอร์มภาษาไทยได้ท่ีไอคอนรูป      และแบบฟอร์มภาษาอังกฤษได้ท่ีไอคอนรูป 

 
ภาพแสดงต าแหน่ง ไอคอน แบบฟอร์มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ด าเนินการกดปุ่ม บันทึก  



 

  

  
คู่มือการใช้งานระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 15 

 

5. เลือกเมนู ประกาศรับซื้อ และกดปุ่ม   +   เพื่อประกาศรับซื้อ 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเมนูประกาศรับซื้อ 

6. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
กรณี เลือก  แปลงภาษาอัตโนมัติ เมื่อเลือกไอคอน           ระบบจะท าแสดงแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ 
และ ข้อมูลท่ีถูกแปลงภาษาจากแบบฟอร์มภาษาไทยมาอัตโนมัติ 

 
ภาพแสดงหน้าจอแบบฟอร์มลงขาย 

7. เมื่อกรอกข้อมูลคบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 
  



 

  

  
คู่มือการใช้งานระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 16 

 

 ขั้นตอนการประกาศลงขายสินค้า  

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ http://agrimark.dit.go.th/ 
2. ท าการ Log in เข้าสู่ระบบ *รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 7-8 
3. เลือกเมนู ลงขาย 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเมนู ลงขาย 

4. ระบบจะแสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ดังภาพ 

 
ภาพแสดงหน้าจอระบบบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 

  



 

  

  
คู่มือการใช้งานระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 17 

 

* กรณเีข้าใช้งานครัง้แรก ต้องท าการแก้ไขข้อมูลสมาชิกก่อน ถึงจะด าเนินการประกาศลงขายสินค้าได้ โดย
วิธีการแก้ไขข้อมูลสมาชิก สามารถท าได้ดังน้ี 
 

- ท าการเลือกเมนู สมาชิก หรือ ช่องกรณุากรอกที่อยูก่่อนท ารายการ 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเมนู สมาชิก และ ช่องกรุณากรอกที่อยู่ก่อนท ารายการ 

 
- ท าการเลือก รายการข้อมูลสมาชิก (ข้อมูลท่ีมีขีดเส้นใต้) ภายใต้คอลัมภ์ ช่ือ (องค์กร/ร้านค้า/อื่นๆ)  

 
ภาพแสดงต าแหน่ง รายการข้อมูลสมาชิก ที่ต้องท าการแก้ไข 

- ท าการกรอกข้อมูลสมาชิกตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถ
เลือกแบบฟอร์มภาษาไทยได้ท่ีไอคอนรูป      และแบบฟอร์มภาษาอังกฤษได้ท่ีไอคอนรูป 

 
ภาพแสดงต าแหน่ง ไอคอน แบบฟอร์มภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ด าเนินการกดปุ่ม บันทึก  



 

  

  
คู่มือการใช้งานระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 18 

 

5. เลือกเมนู ประกาศรับซื้อ และกดปุ่ม   +   เพื่อประกาศลงขายสินค้า 

 
ภาพแสดงต าแหน่งเมนู ลงขาย 

6. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
ภาพแสดงหน้าจอแบบฟอร์มประกาศรับซื้อ 

* กรณี เลือก  แปลงภาษาอัตโนมัติ  
เมื่อเลือกไอคอน           ระบบจะท าแสดงแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ และข้อมูลท่ีถูกแปลงภาษาจาก
แบบฟอร์มภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษอัตโนมัติ 

* กรณี เลือก  แยกตามเกรด 
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลเกรดสินค้า ท้ังน้ีสามารถเพิ่มเกรดสินค้าได้มากกว่า 1 เกรด 
ได้ท่ีปุ่ม เพิ่ม โดยระบบสามารถเพิ่มเกรดสินค้าได้สูงสุด 3 เกรด 



 

  

  
คู่มือการใช้งานระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ 19 

 

 
ภาพแสดงแบบฟอร์มเกรดสินค้า และต าแหน่งการเพิ่มเกรดสินค้า 

7. เมื่อกรอกข้อมูลคบถ้วน กดปุ่ม บันทึก 
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