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บทที่ 1 

บททั่วไป 

ความเปนมา 

จากการทีก่รมบัญชีกลางไดพัฒนาโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํ ซึง่เปนระบบการสัง่จายเงนิ

แบบใหมที่สามารถตอบสนองการปรับเปล่ียนระบบการปฏิรูปการรับ – จายเงินและการบริหารเงินสดภาครัฐ 

(e – Payment) เพื่อใหสามารถรองรับแผนการปฏิรูประบบบริหารราชการ กรมบัญชีกลางไดดําเนินการเปลี่ยนแปลง

ระบบการโอนเงินเดือน คาจางประจาํ คาตอบแทนและเงินอืน่ในลกัษณะเดียวกนัเขาบัญชีเงนิฝากใหแก ขาราชการ 

ลูกจางประจําและพนกังานราชการของทุกสวนราชการทีธ่นาคารพาณชิยโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง   

ดังนัน้ กรมบญัชีกลางในฐานะหนวยงานกลางจึงไดกําหนดแผนกลยทุธดานตาง ๆ เพื่อปรับปรุงวธิีการ /

แนวทางในการดําเนนิงานของกรมบัญชกีลางใหม โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสารทีท่นัสมัย

เขามาใชงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ซึ่งเปนแนวทางหนึง่ทีก่รมบัญชีกลาง

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใหบริการระบบการเบิกจายเงนิของสวนราชการ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดพฒันาระบบลงทะเบยีน เพื่อใหผูใชงานที่เปนหัวหนา / เจาหนาที่กองการ

เจาหนาที่และ/หรือหวัหนากองคลัง หรือเทยีบเทาของสวนราชการที่เกีย่วของกับการบริหารงานบุคคลและ/หรือการ

เบิกจายเงนิกับระบบงานในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ เขามาสมัครเปนสมาชิกและลงทะเบียนในโครงการจายตรง

เงินเดือนและคาจางประจํา เพื่อขอสิทธิ์เขาใชงานในระบบจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํและรับจัดสรร

อุปกรณ Token Key เพื่อใหสามารถเขาใชงานกับระบบจายตรงเงินเดือนฯ ได โดยสามารถเขาลงทะเบยีนออนไลน 

ไดที่หนา Web-site ในสวนของการลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผูใชทําการลงทะเบียนแลว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบ

ความถกูตองและอนุมัติแลว กรมบัญชกีลางจะจัดสง รหัสผูใชงาน รหัสผานพรอมอุปกรณ Token key ที่ใชสําหรับ

เขาสูระบบใหตอไป  

วัตถุประสงคของระบบ 

1. เตรียมความพรอมดานระบบคอมพิวเตอร ระบบงานและระบบรักษาความปลอดภยั เพื่อรองรับการ 

Implement โครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํแบบ Web Application 

2. เพื่อกาํหนดกลุมเปาหมาย (Focus Target Group) ที่สามารถจะเขามาลงทะเบยีนสมัครเปนสมาชิก

เทานัน้ 

3. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ / หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเขามาลงทะเบียน 

สมัครเปนสมาชิก ยืน่แบบฟอรม เพื่อขอรหัสผูใชงาน รหัสผาน เพื่อขอสิทธิ์เขาใชระบบงาน ขอมูลใหกับตนเองและ

รับจัดสรรอุปกรณ Token Key เพื่อใชงานกับระบบงานในโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจํา 
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4. เพื่อใหหัวหนาหนวยงานทีเ่กีย่วกับการเบิกจายเงินเขามาลงทะเบียนสมคัรเปนสมาชกิ ยื่นแบบฟอรม 

เพื่อขอรหัสผูใชงาน รหัสผาน เพื่อขอสิทธิ์เขาใชระบบงาน ขอมูลและรบัจัดสรรอุปกรณ Token Key เพื่อใชงานกบั

ระบบงานในโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํ 

5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ / หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวกับและกําหนดสทิธิ์เขาใชระบบงานและขอมูล
สําหรับเจาหนาที ่

6. เพื่อใหกรมบญัชีกลางสามารถนาํขอมูลที่ผูใชสวนราชการสามารถทีเ่ขามาลงทะเบียน ยื่นแบบฟอรม 

7. สวนราชการสามารถทราบสถานะของรายการเขามาสอบถามสถานะภาพของการยนืแบบ 

ขอบเขตของระบบ 

1. สามารถใหเจาหนาที่สวนราชการเขามาลงทะเบียนสมัครเปนสมาชกิ ยื่นแบบฟอรม ขอรหัสผูใชงาน 

รหัสผาน เพื่อขอสิทธิ์เขาใชระบบงาน ขอมูลและรับจัดสรรอุปกรณ Token Key เพือ่ใชงานกับระบบงานในโครงการ

จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

2. สามารถพิมพแบบฟอรมการขอรหัสผูใชงาน รหัสผานและแบบฟอรมขอรับจัดสรรอุปกรณ Token Key 

3. สามารถสงขอมูลการลงทะเบียน รหัสผูใชงาน รหัสผาน การกําหนดสิทธิ์เขาใชระบบงานและขอมูล

ของเจาหนาทีม่ายงักรมบัญชีกลาง 

4. ผูใชสามารถตรวจสอบสถานการยื่นแบบฟอรม เพื่อขอรหัสผูใชงาน รหัสผาน สิทธิ์เขาใชระบบงาน 

ขอมูลและการขอรับจัดสรรอุปกรณ Token Key 

5. สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมลูและอนุมัตกิารขอรหัสผูใชงาน รหัสผาน สิทธิเ์ขาใชระบบงาน 

ขอมูลและการขอรับจัดสรรอุปกรณ Token Key 

6. เก็บรวบรวมขอมูลของเจาหนาที่สวนราชการที่เขาลงทะเบียนยืน่แบบฟอรมการขอรหสัผูใชงาน 

รหัสผาน สิทธิเ์ขาใชระบบงาน เขาถ ึงขอมูลและขอรับจัดสรรอุปกรณ Token Key เพือ่นําขอมูลไปใชโครงการจาย

ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 

คํานิยาม  

พื้นฐานความปลอดภัย เปนสิ่งที่องคกรตองพิจารณา ในการทาํธุรกรรมอิเส็กทรอนิกสอยางปลอดภัย คือ

ความตองพื้นฐาน 5 ประการดังนี้ คือ 

- Confidentiality หมายถงึ การรักษาความลบัของขอมูล 

- Access Control หมายถงึ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ใหอํานาจในการเขาทาํการ 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล 

- Authentication หมายถงึ การรับรองตัวตนของบุคคลวาเปนผูนัน้จริง 

 - Integrity หมายถงึ ความไมคลาดเคลื่อนของขอมลู เปนอันมัน่ใจไดวาขอมูลไมไดถกูเปลีย่นแปลง

แกไขระหวางทาง 
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- Non-Repudiation หมายถงึ ไมยอมใหปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสงขอมูลนั้น 

 การพิสูจนตัวตน (Authentication) คือ ข้ันตอนการยนืยันความถกูตองของหลกัฐาน (Identity) ทีแ่สดง

วาเปนบุคคลที่กลาวอางจรงิ หรือข้ันตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงวาเปนบุคคลที่กลาวอางจริง ดังนั้น การ

พิสูจนตวัตน จึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดเพราะเปนขั้นตอนแรกของการเขาใชระบบ ผูเขาใชระบบตองถูกยอมรับจาก

ระบบวาสามารถเขาสูระบบได การพิสูจนตัวตนเปนการตรวจสอบหลกัฐานเพื่อแสดงวาเปนบุคคลนั้นจริง 

 การพิสูจนตัวตนโดยใช Token (Authentication by Token) มีกระบวนการพิสูจนตัวตน คือ ในขั้นแรก

ผูใชจะทําการแสดงหลักฐานที่ใชในการพิสูจนตัวตนตอระบบ ซึ่งในขั้นนี้ คือ การระบุตัวตน และในขั้นตอนตอมา

ระบบจะทําการตรวจสอบหลักฐานที่ผูใชนํามากลาวอางซึ่งก็คือการพิสูจนตัวตน หลังจากระบบไดทําการตรวจสอบ

หลักฐานเรียบรอยแลวถาหลักฐานที่นํามากลาวอางถูกตองจึงอนุญาตใหเขาสูระบบได หากหลักฐานที่นํามากลาว

อางไมถูกตองผูใชจะถูกปฏิเสธจากระบบ 

 การกําหนดสิทธิ์ (Authorization) คือ ขอจํากัดของบุคคลที่เขามาในระบบวาบุคคลคนนั้นสามารถทํา

อะไรกับระบบไดบาง หรือ คือ ข้ันตอนในการอนุญาตใหแตละบุคคลสามารถเขาถึงขอมูลหรือระบบใดไดบาง กอน

อ่ืนตองทราบกอนวาบุคคลที่กลาวอางนั้นคือใครตามขั้นตอนการพิสูจนตัวตนและตองใหแนใจดวยวาการพิสูจน

ตัวตนนั้นถูกตอง 

 Token key เปนอุปกรณทีผู่ใชงานใชเปนหลกัฐานในการพิสูจนตัวตนตอระบบ ในการเขาใชระบบจาย

ตรงเงินเดือนฯ ผานเครือขาย อุปกรณ Token key จะมีลักษณะภายนอกคลาย Thumb drive 

ตารางเปรยีบเทียบขอดีขอเสียของการพิสจูนตัวตนแตละชนดิ 

การพสิูจนตัวตน ขอดี ขอเสีย 

การพิสูจนตัวตนโดยใชรหัสผาน สามารถใชไดกับทุกระบบ จะไมปลอดภัยเมื่อมีการสงขามระบบเครือขายที่

เปนสาธารณะหรือไมมีการเขารหัสขอมูล 

การพิสูจนตัวตนโดยใช PIN - งายตอการจําและความ

ปลอดภัยคอนขางดี (บัตรATM) 

- สามารถสื่อสารขามเครือขาย

สาธารณะไดอยางปลอดภัย 

- ตองใชฮารดแวรเฉพาะในการอาน PIN 

- ไมสามารถใชกับตางระบบกนัได 

- ราคาแพง  

การพิสูจนตัวตนโดยใช password 

authenticators หรือ tokens  

- มีความปลอดภัยมากกวาการใช

การจํารหัสผานแบบธรรมดา 

- ไมตองใชเครื่องอานการด 

- ผูที่ละเมิดเขามาไมสามารถจะ

เขามาจูโจมได 

- การใชงานยุงยากกวาแบบจาํรหัสผาน 

- authenticator เปนวัตถุจึงงายตอการสูญหาย

และการถูกขโมยได 
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 ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานดานบคุคล หมายถึง ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่/ หัวหนาหนวยงานทีท่าํหนาที่

บริหารงานบุคคลหรือบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ ซึง่จะตองเปนผูที่เขามาลงทะเบียนสมัครเปนสมาชกิและ

กําหนดสทิธิก์ารเขาใชงานแตละระบบงานที่เกีย่วของกบัหนาที่และขอมูลและอุปกรณ Token key ในโครงการจายตรง

เงินเดือนและคาจางประจําของกรมบัญชกีลางใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเองและหนวยงานยอย (ถามี) 

 ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานการคลงั หมายถงึ ผูอํานวยการกองคลัง / หัวหนาหนวยงานทีท่าํหนาที่รับผิดชอบใน

การเบิกจายเงนิของสวนราชการ  ซึ่งจะตองเปนผูทีเ่ขามาลงทะเบียนสมคัรเปนสมาชกิและกําหนดสทิธิ์การเขาใชงานแต

ละระบบงานทีเ่กี่ยวของกับหนาที่และขอมลูและอุปกรณ Token key ในโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํของ

กรมบัญชีกลางใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเองและหนวยงานยอย (ถามี) 

 ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานการคลงัและดานบุคคล หมายถงึ ผูอํานวยการ / ผูอํานวยการสํานัก ทีเ่ปนหวัหนา

หนวยงานทีท่าํหนารับผิดชอบการบริหารงานบุคคล / บริหารทรัพยากรบุคคลและการเบิกจายเงินของสวนราชการ 

ซึ่งจะตองเปนผูที่เขามาลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกและกําหนดสทิธิ์การเขาใชงานแตละระบบงานและขอมูลและ

อุปกรณ Token key ในโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํของกรมบัญชีกลางใหกับเจาหนาที่ในหนวยงาน

ของตนเองที่เกี่ยวของกับหนาที่และหนวยงานยอย (ถามี) 

 ผอ.กค ที่ทาํหนาที่เบิกจายและบันทึกคําสัง่ หมายถงึ ผูอํานวยการกองคลัง / เทยีบเทาที่เปนหวัหนา

หนวยงานที่ทาํหนาที่รับผิดชอบในการเบิกจายเงินของสวนราชการและบันทึกคาํสั่งในระบบงานจายตรงเงินเดือน

และคาจางประจําของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะตองเปนผูที่เขามาลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกและกําหนดสิทธิ์การ

เขาใชงานแตละระบบงานและขอมูลและอุปกรณ Token key ในโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํของ

กรมบัญชีกลางใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเองทีเ่กี่ยวของกับหนาที่และหนวยงานยอย (ถามี) 

 สรจ. หมายถึง สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ ซึ่งผูอํานวยการสํานักและ/หรือผูเชี่ยวชาญจะตองเปน

ผูที่เขามาลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกและกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานแตละระบบงาน หนวยงานที่รับผิดชอบและ

อุปกรณ Token key ในโครงการจายตรงเงินเดือนฯใหกบัเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเองที่เกีย่วของกับหนาที ่

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการบันทกึ การตรวจสอบขอมูล เพื่อนาํไปกําหนดรหัสผูใชงาน 

รหัสผาน สิทธิเ์ขาใชระบบงานและขอมูล และการจัดสรรอุปกรณ Token Key ใหกับสวนราชการ 

2. สามารถกระจายการทาํงานและความรับผิดชอบใหกับหนวยงานที่เกีย่วของ 

3. สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเขามาใชงาน เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 

4. สามารถลดคาใชจายในการดําเนนิงาน ประหยัดงบประมาณ   
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บทที่ 2 

มารูจักกับระบบลงทะเบียน 

 ระบบลงทะเบียน  เปนระบบที่กรมบัญชีกลางพัฒนาข้ึนสําหรับใหผูใชงานที่เปนหัวหนา / เจาหนาที่กอง

การเจาหนาที่และ/หรือหัวหนากองคลัง หรือเทียบเทาของสวนราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลและ/หรือ

การเบิกจายเงินและกรมบัญชีกลาง (ผูบริหาร ผูใชเกี่ยวของกับระบบงานในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ)เขามา

สมัครเปนสมาชิกในโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา เพื่อขอสิทธิ์เขาใชงานในระบบจายตรงเงินเดือน

และคาจางประจําและรับจัดสรรอุปกรณ Token Key เพื่อใหสามารถเขาใชงานกับระบบจายตรงเงินเดือนฯ ได โดย

ผูใชตองทําการลงทะเบียน และยื่นแบบฟอรม เพื่อขอ รหัสผูใชงาน, รหัสผาน และอุปกรณ Token key สําหรับเขา

ใชในระบบจายตรงเงินเดือนฯ ของกรมบัญชีกลาง โดยสามารถเขาลงทะเบียนออนไลน ไดที่หนา Web-site ในสวน

ของการลงทะเบียน ซึ่งเมื่อผูใชทําการลงทะเบียนแลว และกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติแลว 

ระบบจะจัดสง รหัสผูใชงาน รหัสผานพรอมอุปกรณ Token key ที่ใชสําหรับเขาสูระบบใหตอไป 

องคประกอบของระบบลงทะเบียน 

 ระบบลงทะเบยีน จะประกอบดวยหนาเว็บเพจตาง ๆ ที่ใหผูใชงานสามารถเขามางาน โดยจะขอแบงเปน 

2 สวน คือ 

1. หนาเว็บกลางของโครงการจายตรงเงินเดือนฯ (ระบบจายตรงเงนิเดือนของกรมบัญชกีลาง)  

2. หนาเว็บจอภาพการทํางานในระบบลงทะเบียน 

หนาเว็บกลางของโครงการจายตรงเงินเดือนฯ   

 เปนหนาเว็บทีเ่ปนศูนยกลางของโครงการจายตรงเงินเดือนฯ  ที่ผูใชงานสามารถเขาถงึระบบงานและขอมูล

ขาวสารตางๆ ที่เกีย่วกับโครงการจายตรงเงินเดือนฯเทานั้น จะประกอบดวย  

 เมนหูนาหลกั ดังรูปภาพที ่2.1 ประกอบดวย  

 เปนเมนูแสดงขอความขอตอนเขาสูโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ และขอมูลที่นาสนใจในโครงการ

จายตรงเงินเดือนฯ เชน การเขาใชงานกับระบบ  

 ประกาศ (Announce) ซึ่งผูดแูลระบบจะใชเปนชองทางในการติดตอกบัผูใชงานและ/หรือแสดง

ปฏิทินกิจกรรม  

 เมนู  e – Service  ซึ่งเปนทีร่วมของชองทางการเขาสูระบบงานในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ 

ซึ่งปจจุบนัโครงการจายตรงเงินเดือนฯ ของกรมบัญชีกลางจะใหบริการงานตางๆ ดังนี ้

- ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (Direct Payment) 

- ระบบลงทะเบยีน (Registration) 
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- ระบบอนุมัติการลงทะเบียน สําหรับ สรจ. (Approve)  

- ระบบจัดเตรียมเงนิสวัสดิการและหนี้สิน (Welfare & Debt Service) 

- ระบบใหบริการขอมูล (Data Service) 

หนาหลัก 

 

รูปภาพที่ 2.1 

 เกี่ยวกับ Direct  Payment  เปนเมนูที่ใหขอมูลเกี่ยวกับระบบงานในโครงการจายตรงเงินเดือน ฯ 

ดังรูปภาพที ่2.2 

 Download เปนเมนูที่ใชรวบรวมคูมือการใชงาน แบบฟอรม กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือเวียนตางๆ ที่

เกี่ยวของในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ :ซึ่งผูใชสามารถเขามา Download ได ดังรูปภาพที ่2.3 

 ชวยเหลือการใชงาน เปนเมนูที่ใหขอมูลเกีย่วกับข้ันตอนการใชงานกับระบบงานในโครงการจายตรง

เงินเดือนฯ ดังรูปภาพที ่2.4 

 Contact Us  เปนเมนูที่ใหขอมูลที่สามารถติดตอไดกับผูใชงานในกรณีที่มีปญหาและตองการสอบถาม

ขอมูลกับเจาหนาที่ที่ดูแลระบบงานของกรมบัญชีกลางดงัรูปภาพที่ 2.5 
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เกี่ยวกับ Direct Payment 

 

รูปภาพที่ 2.2 

Download

 

รูปภาพที่ 2.3
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ชวยเหลือการใชงาน 

 

รูปภาพที่ 2.4 

Contact Us

 

รูปภาพที่ 2.5 
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หนาเว็บจอภาพการทํางานในระบบลงทะเบียน

 หนาเว็บระบบลงทะเบียนของโครงการจายตรงเงินเดือนฯ  ที่ผูใชงานสามารถเขาถึงเพือ่ลงทะเบียนเปน

สมาชิกและขอรับจัดสรรอุปกรณ Token key ซึ่งจะเปนอปุกรณเพื่อใชเปนหลกัฐานในการพิสูจนตวัตนตอระบบ ใน

การเขาใชระบบจายตรงเงินเดือนฯ ผานเครือขายและกําหนดสทิธิ์การเขาใชระบบงานและขอมูลสําหรับหัวหนา

หนวยงานทีเ่กีย่วของและเจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานในโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ ซึง่หนาจอภาพจะประกอบดวย 

 จอภาพแรกของระบบลงทะเบียน เปนจอภาพที่แสดงเมนูการทํางานสาํหรับผูใชงาน เพื่อเชื่อมโยง 

(Link) หรือใชเรียกหนาจอภาพการทาํงานที่ตองการ ตามรูปภาพที ่2.6 จะประกอบดวย 

 เมนูสมัครสมาชิก เพื่อเขาสูจอภาพการสมคัรสมาชิก 

 เมนูเปลีย่นรหสัผาน เพื่อเขาสูจอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 

 เมนูการลงทะเบียน เพื่อเขาสูจอภาพการลงทะเบียน 

 เมนูยอยแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน รหัสผาน (สําหรับหวัหนาสวนราชการ)  

 เมนูยอยยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key 

 เมนูยอยตรวจสอบสถานะ 

สมัครสมาชิก

การลงทะเบยีน เปลี่ยนรหัสผาน 

 

รูปภาพที่ 2.6 
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 จอภาพการสมัครสมาชิก เปนจอภาพที่มไีวสําหรับใหผูใชงานที่เปนหวัหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานในโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ เขามาสมัครเปนสมาชิก เพือ่กําหนดรหัสผูใชงาน รหสัผาน 

ใหกับตนเอง โดยเมื่อผูใชเรียกหนาจอภาพนี้มาแสดงบนหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร ผูใชงานจะพบรายการขอมูลที่

ตองกรอกดังรูปภาพที ่2.7 คอื 

1
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รูปภาพที่ 2.7 
1. เมนู สมัครสมาชิก 

2. ประเภทบุคคล ซึ่งแบงออกเปน 

  
3. เลขประจําตัวประชาชน  

4. ชื่อ (ไมตองใสคํานําหนาชื่อเมื่อปอนขอมูล) 

5. นามสกุล 

6. วันเดือนปเกิด เปนป พ.ศ.  
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 ตัวอยางเชน เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500 จะตองปอนวันเดือนปเกิดเปน 01/01/2500 โดย

พิมพใหพมิพตัวเลขติดตอไดเลยโดยไมตองพิมพเครื่อง / คัน่ระหวางวนักับเดือนและเดือน

กับป (คลิกคําแนะนาํ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

7. รหัสผาน 

 ผูใชตองเปนผูกําหนดรหัสผานดวยตัวเอง โดยมีขอกําหนดดังตอไปนี ้

 -  รหัสผานจะตองมีความยาวตั้งแต 12 - 13 ตัวอักษร 

 -  ใชตัวเลข ตวัอักษร และเครื่องหมายพิเศษอยางนอย 1 เครื่องหมาย(!, @, #, $, %,^,&,*    

เปนตน) ผสมกัน  

 -  ไมควรตั้งรหสัเปนชื่อตัวทานเองหรือคนรักหรือสัตวเลี้ยง 

 -  ไมควรตั้งรหสัเปนวนัเดือนปเกิด 

 -  เก็บรหัสผานไวในที่ปลอดภัยและไมบอกใหบุคคลอื่นทราบ     

8. รหัสผานเดิมอีกครั้ง เพื่อยนืยันรหัสผานเดิม 

9. E-Mail Address 

 E-Mail Address ที่สามารถนํามาสมัครไดควรจะเปน E-Mail ของหนวยงานราชการ เชน 

.go.th หรือ .or.th  

10. .ใชสําหรับระบุตําแหนงของผูปอนขอมูลของสวนราชการที่มี

หนาที่ในการกาํหนดสิทธิก์ารเขาใชระบบงานและขอมูลของหนวยงานของตนเองและ/หรือ

เจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชาของตน ซึง่ในระบบจายตรงเงนิเดือนฯ ไดจํากัดกลุมเปาหมาย

ผูใชงานที่สามารถเขาถงึระบบและขอมูลไดเฉพาะผูเกี่ยวของเทานั้น  

 เมื่อผูใชทําเครื่องหมายหนาตัวเลือก  

 เจาหนาที่ของหนวยงานใหขามไป กดปุมตกลงตามขอ 12 โดยไมตองกดที่หนาตัวเลือก 

หัวหนาหนวยงานระดับ   

11. เลือกระดับตามตําแหนงของทาน ซึง่แบงออกเปน 

  

12. ปุมตกลง  มีไวสําหรับบันทกึขอมูลการสมคัรสมาชิก 

13. ปุมยกเลกิ มีไวสําหรับลางขอมูลบนจอภาพ เมื่อตองการยกเลิกขอมูลทีป่อนไปแลว

ทั้งหมดและยงัไมไดกดปุมตกลง  
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 จอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน เปนจอภาพทีม่ีไวสําหรับใหผูใชงานที่เปนหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานในโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ ไดเขามาสมคัรเปนสมาชกิเรียบรอย และตองการเปลี่ยน

รหัสผานทีก่าํหนดไวในจอภาพการสมัครสมาชิก โดยเมื่อผูใชเรียกหนาจอภาพนีม้าแสดงบนหนาจอเครื่องคอมพวิเตอร 

ผูใชงานจะพบรายการขอมูลที่ตองกรอกบนจอภาพ ” เปลี่ยนรหัสผาน” ดังรูปภาพที่ 2.8 คือ 
 

 

รูปภาพที่ 2.8 

1. เมนู เปลี่ยนรหัสผาน 

2. เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

3. รหัสผานเดิม 

4. รหัสผานใหม 
5. ยืนยนัรหัสผานใหม 
6. ปุมตกลง  มีไวสําหรับบันทกึขอมูลการเปลีย่นรหัสผานของสมาชกิ 

7. ปุมยกเลกิ  มีไวสําหรับลางขอมูลบนจอภาพ เมื่อตองการยกเลิกขอมูลที่ปอนไปแลว

ทั้งหมดและยงัไมไดกดปุมตกลง 

 จอภาพการลงทะเบยีน เปนจอภาพทีม่ีไวสําหรับใหผูใชงานที่เปนหัวหนาหนวยงานที่เกีย่วของและ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ ที่สมัครเปนสมาชิกแลวเขามาลงทะเบียนขอใชงาน  เมื่อผูใช

เรียกเมนูหนาจอภาพนี้มาแสดงบนหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร  ผูใชจะพบรายการเมนูยอย ซึ่งจะแบงเปน 3 สวน 
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ดังรูปภาพที ่2.9  คือ 

การลงทะเบียน

2
1

3

 

รูปภาพที่ 2.9 

สวนที่ 1 แบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหวัหนาหนวยงานราชการ) เปน

จอภาพทีห่วัหนาหนวยงานราชการใชกําหนดสิทธิก์ารขอ/ยกเลกิรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและ

ขอมูลและ/หรือสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ใหกับตนเองและเจาหนาที่ในหนวยงานของตนเอง จะประกอบดวย

จอภาพ คือ 

 จอภาพการลอกอิน เพื่อเขาสูข้ันตอนการกรอกแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -

รหัสผาน (สําหรับหวัหนาหนวยงานราชการ ดังรูปภาพที่ 2.10 จะประกอบดวยขอมูล คือ 

1. แสดงขั้นตอนการขอ / ยกเลกิรหัสผูใชงาน – รหัสผาน ดังรูปขางลางนี ้
ข้ันตอนการการขอ / ยกเลิกรหัสผูใชงาน - รหัสผาน 

 1.ตองผานการสมัครสมาชิกและเปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่เกีย่วของกับโครงการฯ 

 2.หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัโครงการฯ Login เขาระบบ 

 3.บันทึกรายละเอยีดบุคคลที่มีสทิธิเขาใชระบบจายตรงเงินเดอืนของกรมบัญชีกลาง 

 4.พิมพแบบฟอรม 

 5.ลงลายมือชือ่หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับโครงการฯ ในแบบฟอรม 

 6.สงเอกสารมาที่กรมบัญชีกลาง พรอมกับเอกสารการยื่นขอ Token key 

2. รหัสผูใชใหกรอกเลขประจําตัวประชาชน  
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3. รหัสผาน 

4. ปุมตกลง  มีไวสําหรับสงขอมูลรหัสผูใช รหัสผานของสมาชิกใหกับระบบงาน 

5. ปุมยกเลกิ  มีไวสําหรับลางขอมูลบนจอภาพ เมื่อตองการยกเลิกขอมูลที่ปอน

ไปแลวทั้งหมดและยังไมไดกดปุมตกลง 

1

2

3

4 5

 

รูปภาพที่ 2.10 

 จอภาพการลงทะเบยีนเพื่อกาํหนดสิทธิก์ารขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน-รหสัผาน ในการเขาถึง

ระบบงานและขอมูลและ/หรือสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ซึ่งจะประกอบดวยจอภาพหลกัดังรูปภาพที ่2.11 จะ

มีประกอบดวยขอมูล คือ  

1. ชื่อสังกัดของผูใชงานที่เปนหวัหนาหนวยงานราชการที่มกีาํหนดสิทธิก์ารขอ/ยกเลิก

รหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรือสิทธิก์ารขออุปกรณ 

Token Key 

2. สวนที่ใหผูใชเลือกประเภทการดําเนนิการที่ตองการทาํ ซึ่งเปนปุม Radio 

3. ปุมบันทึกขอมลู  มีไวสําหรับบันทกึขอมูลการเปลี่ยนรหัสผานของสมาชกิ 
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4. ปุมพมิพ  มีไวสําหรับใหผูใชส่ังพมิพแบบฟอรมการกําหนดสิทธิก์ารขอ/ยกเลกิ

รหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและหนวยงานที่รับผิดชอบ

ของแตละคนในหนวยงานของตนมายงักรมบัญชีกลาง 

1

 

รูปภาพที่ 2.11 

5. ปุมสงกรมบัญชีกลาง มีไวสําหรับใหผูใชสงขอมูลการกําหน

สิทธิ์การขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรือ

สิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ของทุกคนในหนวยงานของตนมายังกรมบัญชีกลา 

7
543 

2

6

ด

6. ปุมกําหนดผูใชงาน มีไวสําหรับใหหวัหนาหนวยงานราชการเขามา

กําหนดสทิธิ์การขอ/ยกเลกิรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูล

และ/หรือสิทธิก์ารขออุปกรณ Token Key ของตนเองและเจาหนาที่แตละคนในหนวยงาน 

7. ปุมคนหาผูใชงาน มีไวสําหรับใหผูใชงานคนหารายการของเจาหนาที่แตละคนที่ได

กําหนดสทิธิ์การขอ/ยกเลกิรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูล

และ/หรือสิทธิก์ารขออุปกรณ Token Key ในหนวยงาน 
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 จอภาพการกําหนดสทิธิ์การขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน-รหสัผาน ในการเขาถึงระบบงานและ

ขอมูลและ/หรือสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ดังรูปภาพที ่2.12 ซึง่จะประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ 

  

 

รูปภาพที่ 2.12 

1. ประเภทผูใช  แบงออกเปน 

 ขาราชการ 

 ลูกจางประจํา 

 พนกังานราชการ 

2. ประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบ จะแสดงผลตามระดับของหัวหนาหนวยงาน 

ดังแสดงในตารางที ่2.1 

 ตารางที่ 2.1  แสดงประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบตามระดับของหัวหนาหนวยงาน 

หัวหนาหนวยงาน

ระดับ 

ประเภทลักษณะหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
บุคคลที่มีสิทธิเ์ลือก 

ภาพประกอบตัวเลือกลักษณะ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
อธิบดี / รองอธิบดี เขาจายตรงฯ อธิบดี / รองอธิบดี 

 
เขาจายตรงฯ ผอ. กจ. / เทียบเทา 

เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กจ.) เจาหนาที่ กจ. 

ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงาน

ดานบุคคล 

ไมเขาจายตรงฯ เจาหนาที่ กจ. 
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ตารางที่ 2.1  แสดงประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบตามระดับของหัวหนาหนวยงาน (ตอ) 

หัวหนาหนวยงาน

ระดับ 

ประเภทลักษณะหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
บุคคลที่มีสิทธิเ์ลือก 

ภาพประกอบตัวเลือกลักษณะ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
เขาจายตรงฯ 

เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กค.) 

ผอ. กค. / เทียบเทา

เจาหนาที่ กค. 

ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงาน

การคลัง 

 

 

ไมเขาจายตรงฯ เจาหนาที่ กค. 

 
เขาจายตรงฯ 

เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กค.) 

ผอ. กค. / เทียบเทา 

เจาหนาที่ กค. 

เจาหนาที่  (หนวยยอย กค.) 

ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงาน

การคลังและดานบุคคล 

ไมเขาจายตรงฯ เจาหนาที่ กค.  

สรจ. (ผส./ผชช.) สรจ. (ผส./ผชช.) 

สรจ.1 เจาหนาที่ สรจ. 

สรจ.2 เจาหนาที่ สรจ.  

สรจ. 

 

 

 

 
ไมเขาจายตรงฯ เจาหนาที่ สรจ.  

 

กองพัฒนาทรัพยากร

บุคคล กรมบัญชีกลาง 

เขาจายตรงฯ 

 

ผอ. พบ. 

เจาหนาที่ พบ. 
 

ผอ.กค ที่ทําหนาที่

เบิกจายและบันทึกคําส่ัง 

 

 

เขาจายตรงฯ 

เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กค.) 

ผอ. กค. / เทียบเทา 

เจาหนาที่ กค. 

เจาหนาที่  (หนวยยอย กค.) 

 
 

3. เลขประจําตัวประชาชน 

4. คํานําหนา 

5. ชื่อ 

6. นามสกุล 

7. รหัสสังกัดของผูใช 
8. ชื่อสังกัดของผูใช 
9. ประเภทระบบฐานขอมูล  

 ขาราชการ (ขรก.) 

 ลูกจางประจํา (ลจ.ปจ.) 

 พนกังานราชการ (พรก.) 
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10. ระบบงานที่รับผิดชอบในแตละประเภทระบบฐานขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

(ระบบงานที่ใหบริการในแตละระบบฐานขอมูลในโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ) 

ตารางที่ 2.2 แสดงระบบงานที่ใหบริการในแตละระบบฐานขอมูล 

ระบบงานที่รับผิดชอบ ระบบงานยอย 

ระบบขอมูลพืน้ฐาน สําหรับใชรวมกันระหวางฐานขอมูลขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

เขาจายตรงฯ ระบบบัญชีถือจาย 

ไมเขาจายตรงฯ 

การสรรหา 

การจัดเตรียมคําสั่ง 

การออกคําสัง่ 

การประเมนิเลือ่นเงนิเดือน/คาตอบแทน 

ระบบทะเบยีนประวัติ 

ทะเบยีนฯ 

การประมวลผล :-  

    - สก. (สวนกลาง) 

    - สภ. (สวนภูมิภาค) 

    - หนวยยอย 

การเบิกจายเงนิ :-  

    - การ Interface กับ GFMIS 

    - สรจ.1 

ระบบจายตรงฯ 

    - สรจ. 2 

กบข. / กสจ. สําหรับ กบข. / กสจ.เทานั้น 

ระบบฝกอบรม สําหรับกองพฒันาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ 

ระบบสารสนเทศ  

ระบบจัดเตรียมเงนิเพิม่หนี้สิน สําหรับหนวยยอยที ่กค.ใหจัดเตรียมขอมูล 

 

11. สวนที่ใชสําหรบักําหนดสทิธิเ์ขาใชงานในระบบงานที่รับผิดชอบในแตละประเภท
ระบบฐานขอมูล 

12. ปุมกําหนดผูใชรายตอไป  ใชสําหรับกาํหนดสิทธิก์ารเขาใชงาน

ใหกับผูใชงานรายใหมเพิ่ม โดยหัวหนาหนวยงานจะตองกําหนดสทิธิ์ใหกับตนเองเปน

อันดับแรก และเพิ่มเจาหนาที่ภายใตสังกดัของตนลําดบัถัดไป 
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13. ปุมบันทึกขอมลู  ใชสําหรับส่ังใหระบบงานจัดเก็บขอมูลสิทธิ์การเขาใช

ระบบงานของเจาหนาทีท่ี่ไดกําหนดเพิ่ม / แกไขสิทธิ์เรียบรอยในระบบฐานขอมูล 

14. ปุมลบขอมูล  ใชสําหรับส่ังใหระบบงานลบขอมูลสิทธิก์ารเขาใชระบบงาน

ของเจาหนาทีใ่นระบบฐานขอมูล 

15. ปุมปด  ใชสําหรับส่ังใหระบบงานปดหนาจอภาพนี ้

สวนที่ 2 ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key เปนจอภาพที่หัวหนา

หนวยงานราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ เฉพาะผูที่ถูกกาํหนดใหใชงานในระบบ 

จายตรงเงินเดือนฯ ตองเขามายืน่แบบฯ เพื่อขอ Token key จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน เพื่อเขาสูข้ันตอนการยื่นลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD direct 

payment Token key ดังรูปภาพที ่2.13  จะประกอบดวยขอมูล คือ 

1

2

3

54

 

รูปภาพที่ 2.13 

2. แสดงขั้นตอนการยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิขอใช CGD direct payment Token 

key ดังรูปขางลางนี ้ 
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ข้ันตอนการยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิขอใช CGD direct payment Token key 

 1.ตองผานการสมัครสมาชิกและเปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน/เจาหนาทีท่ี่เกีย่วของกบัโครงการฯ 

 2.หัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน/เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับโครงการฯ Login เขาระบบ 

 3.บันทึกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีสทิธิขอใช Token key 

 4.พิมพแบบฟอรม 

 5.ลงลายมือชือ่ผูมีสทิธิขอใช Token key และ หัวหนาลงลายมือชือ่รับรองในแบบฟอรม 

 6.สงเอกสารมาที่กรมบัญชีกลาง พรอมกับเอกสารการขอรหสัผูใช / รหัสผาน 

3. รหัสผูใชใหกรอกเลขประจําตัวประชาชน  

4. รหัสผาน 

5. ปุมตกลง  มีไวสําหรับสงขอมูลรหัสผูใช รหัสผานของสมาชิกใหกับระบบงาน 

6. ปุมยกเลกิ  มีไวสําหรับลางขอมูลบนจอภาพ เมื่อตองการยกเลิกขอมูลที่ปอน

ไปแลวทั้งหมดและยังไมไดกดปุมตกลง 

 จอภาพการยืน่ลงทะเบยีนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD direct payment Token key เปนจอภาพที่

ผูใชตองเขามากรอกขอมูลรายละเอยีดสวนตัวเพื่อขออุปกรณ Token Key ตามสิทธิ์ที่ถกูกําหนดใหสามารถเขาถึง

ระบบงานและขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ ดงัรูปภาพที ่2.14 จะมีประกอบดวยขอมูล คือ 

รายละเอียดเกีย่วกับผูมีสิทธ ิ

1. ประเภทผูใช 

2. ประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบ 

3. เลขประจําตัวประชาชน 

4. คํานําหนา 

5. ชื่อ(ภาษาไทย 

6. นามสกุล(ภาษาไทย) 

7. ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) 

8. นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) 

9. เพศ 

10. วันเกิด 

11. เลขที่ตําแหนง 
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1

5

3

7

9
11 

14 

2

6

10

12

4

8

13

15 

16 

รูปภาพที่ 2.14 
1817 19

12. ตําแหนง 

13. ระดับ 

14. สวนราชการ  ชื่อกระทรวง กรม สํานัก/กอง 

15. ที่อยูปจจุบนั  เลขที ่ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท โทรศัพทมือถือ Email Address  

16. ที่อยูที่ทาํงาน  เลขที ่ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตาํบล เขต/อําเภอ จังหวดั รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท โทรสาร 

17. ปุมบันทึกขอมลู   ใชสําหรับส่ังใหระบบงานจัดเก็บขอมลูการยืน่

ลงทะเบียนผูมสิีทธิ์ขอใช CGD direct payment Token key ในระบบฐานขอมูล 

18. ปุมพิมพ  ใชสําหรับส่ังใหระบบงานพมิพแบบฟอรมการยื่นลงทะเบียนผูมี

สิทธิ์ขอใช CGD direct payment Token key 

19. ปุมปด  ใชสําหรับส่ังใหระบบงานปดหนาจอภาพนี ้
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 สวนที่ 3 ตรวจสอบสถานะ เปนจอภาพที่ผูใชสามารถเขามาสอบถามความคืบหนาในการ

ลงทะเบียนกับโครงการจายตรงเงินเดือนฯ จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน เพื่อเขาสูข้ันตอนการยื่นลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD direct 

payment Token key ดังรูปภาพที ่2.15  จะประกอบดวยขอมูล คือ 

1. รหัสผูใชใหกรอกเลขประจําตัวประชาชน  

2. รหัสผาน 

3. ปุมตกลง  มีไวสําหรับสงขอมูลรหัสผูใช รหัสผานของสมาชิกใหกับระบบงาน 

4. ปุมยกเลกิ  มีไวสําหรับลางขอมูลบนจอภาพ เมื่อตองการยกเลิกขอมูลที่ปอน

ไปแลวทั้งหมดและยังไมไดกดปุมตกลง 

1

2

3 4

 

รูปภาพที่ 2.15 

 จอภาพตรวจสอบสถานะ เปนจอภาพที่ผูใชสามารถเขามาสอบถามความคืบหนาในการ

ลงทะเบียนกับโครงการจายตรงเงินเดือนฯ หลังจากที่หนวยงานตนสังกัดไดสงขอมูลและ/หรือแบบฟอรมคําขอมายัง

กรมบัญชีกลางแลว ดังรูปภาพที่ 2.16  จะประกอบดวยขอมูล คือ 

1. แสดงเลขประจําตัวประชาชนของผูขอ 

2. แสดงชื่อ นามสกุลของผูขอ 
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21

6 874 5 9 10 113 

รูปภาพที่ 2.16 

3 ลําดับของการขอสิทธิ์การใชงาน กรณทีี่มสิีทธิ์การใชงานมากกวาหนึง่ประเภท 

4 ประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบ 

5 วันที่สงกรมบญัชีกลาง หมายถงึ วันทีท่ี่สวนราชการสงขอมูลมายงักรมบัญชีกลาง 

6 วันที่รับเร่ือง หมายถงึ วนัทีก่รมบัญชีกลางเขาไปทําการรับเร่ืองในระบบงานหลงัจาก

ที่ไดรับเอกสารจากสวนราชการแลว 

7 วันที่อนมุัติ หมายถงึ วนัทีก่รมบัญชีกลางเขาไปตรวจสอบความถกูตองของขอมูลใน

ระบบฐานขอมูลกับเอกสารที่สวนราชการสงมายังกรมบญัชีกลางหลงัจากที่ทาํการลง

วันที่รับเร่ืองแลว 

8 วันที ่CGD สงรหัส / Token ให สรก. หมายถึง วนัที ่CGD สงรหัสผูใชงานและรหัสผาน

และ/หรืออุปกรณ Token Key กลับคืนใหสวนราชการเพื่อดําเนินการตอไป 

9 สถานะ หมายถึง การแสดงสถานะของการดําเนนิการ  

- รอสง (กรมบญัชีกลาง)  

- รอรับเร่ือง 

- รออนุมัติ 



 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร                                                                                               ลิขสิทธิ์คูมือฉบับนี้เปนของกรมบัญชีกลาง 27

- อนุมัติแลว 

- อยูระหวางดาํเนินการของ ศทส. 

- สงคืน สรก. แลว 

10 F01 หมายถงึ แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key จะ

แสดงเฉพาะผูที่ถูกกําหนดใหสามารถเขาใชงานในระบบจายตรงเงินเดือนฯ เทานัน้ 

11 F02 หมายถงึ แบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน รหสัผาน 
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บทที่ 3 

ข้ันตอนการทํางานของระบบลงทะเบียน 

ในระบบลงทะเบียนไดแบงประเภทผูใชงานออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 

 กลุมสวนราชการ ซึง่จะแบงเปนกลุมยอย ดังนี ้

 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่/ เทียบเทา 

 ผูอํานวยการกองคลงั / เทยีบเทา 

 ผูอํานวยการ / ผูอํานวยการสํานัก / เทยีบเทาที่เปนหัวหนาหนวยงานที่ทาํหนารับผิดชอบ

การบริหารงานบุคคล / บริหารทรัพยากรบุคคลและการเบิกจายเงินของสวนราชการ 

 ผูอํานวยการกองคลัง / เทยีบเทาที่เปนหวัหนาหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการเบิก

จายเงินของสวนราชการและบันทึกคําสั่งในระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา

ของกรมบัญชีกลาง 

 กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานกลาง ซึ่งจะแบงเปนกลุมยอย ดงันี ้

 ผูบริหารของกรมบัญชีกลาง 

 ผูอํานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ จะประกอบดวย 

- ผูอํานวยการสํานักและ/หรือผูเชี่ยวชาญ 

- สรจ. 1 

- สรจ. 2 

ซึ่งแตละกลุมระบบลงทะเบียนจะแสดงระบบงานที่แตกตางกนัตามหนาที่ของแตละกลุมใหสามารถเลือกกําหนด

สิทธิ์การเขาใชงานแตละระบบงานและการเขาถึงขอมูล  และการขออุปกรณ Token key สําหรับใชงานในระบบ

จายตรงเงินเดือนและคาจางประจาํ ดังนัน้ จึงไดมีการจัดทําคูมือตามกลุมประเภทผูใชงาน 

ระบบลงทะเบยีน ไดกาํหนดขั้นตอนการลงทะเบยีนสาํหรบัสวนราชการและกลุมอ่ืน ออกเปน 4 สวน 

ยกเวนกลุม สรจ.  คือ 

สวนที่ 1 สมัครสมาชิก ซึง่ผูใชงานทกุคนจะตองสมัครเปนสมาชกิในโครงการจายตรงเงินเดือนและ

คาจางประจาํ จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการสมัครสมาชิก 

 จอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 
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 สวนที่ 2 การลงทะเบียน สําหรับผูใชงานทีเ่ปนหวัหนาหนวยงานที่เกีย่วของในโครงการจายตรง

เงินเดือนฯ จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน 

 จอภาพการลงทะเบยีน 

 จอภาพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน รหัสผาน (สําหรับหวัหนาสวนราชการ)  

สวนที่ 3 การยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช Token key สําหรับผูใชงานทีเ่ปนหัวหนาหนวยงานที่

เกี่ยวของในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน 

 จอภาพการยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key 

สวนที่ 4 การตรวจสอบสถานะความคืบหนาของการลงทะเบยีนในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ จะ

ประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน 

 จอภาพตรวจสอบสถานะ 

กระบวนการทํางานระบบลงทะเบียน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน) 

1. เร่ิมตนจากหวัหนาหนวยงานเขาสูระบบลงทะเบียนผานเว็บ 

2. เลือกคลิกเมน ู“ระบบลงทะเบียน Registration” จาก Web กลาง (Home Page) ของโครงการจาย

ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (e – Payroll) 

3. เลือกคลิกเมน ู“สมัครสมาชกิ”  

4. ทําการปอนขอมูลบนจอภาพการสมัครสมาชิกทุกชอง และระบุตําแหนงของผูปอนขอมูลของสวนราชการ
ที่มีหนาที่ในการกําหนดสทิธิ์การเขาใชระบบงานและขอมูลของหนวยงานของตนเองเทานัน้ 

5. กดปุมตกลง  ระบบจะทาํการบันทึกรายการขอมูลการสมัครสมาชิกลงในระบบฐานขอมูล 

พรอมแสดงขอความวา ”บันทกึขอมูลเรียบรอยแลว” 

6. เลือกคลิกเมน ูเปลี่ยนรหัสผาน กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงแกไขรหัสผาน หากไมตองการไปทาํขอ 7 

7. เลือกคลิกเมน ู“การลงทะเบยีน”  

8. เลือกเมนยูอย “แบบฟอรมการขอ/ยกเลกิรหัสผูใชงาน รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ)” ระบบ

สงจอภาพการลอกอินมาแสดงเพื่อเขาสูการลงทะเบียน 

9. ทําความเขาใจกับคําแนะนาํขั้นตอนการขอ / ยกเลิกรหสัผูใชงาน – รหัสผาน 
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10. ทําการปอนรหสัผุใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน) รหัสผานที่กาํหนดในการสมัครสมาชิก (กรณีทีไ่ม

มีการเปลี่ยนรหัสผาน)  

11.  กดปุมตกลง  ระบบจะแสดงหนาจอภาพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน รหสัผาน 

(สําหรับหวัหนาสวนราชการมาแสดงบนจอภาพ 

12. ใหกดปุมบันทกึขอมูล  ระบบจะทาํการบนัทกึขอมูลการลงทะเบยีนของหวัหนาหนวยงานที่

เขามาทําการกําหนดสทิธิ์ลงของในระบบฐานขอมูล พรอมแสดงขอความวา ”บันทกึขอมูลเรียบรอยแลว” 

13. ใหเลือกปุมกําหนดผูใชงาน  เพื่อกาํหนดสทิธิ์การเขาใชระบบงานและขอมูลใหกับ

ตนเอง เมื่อกาํหนดสทิธิ์เรียบรอยแลว ใหกดปุมบันทกึขอมูล  ระบบจะทาํการบนัทกึขอมูลการกาํหนด

สิทธิ์ลงของในระบบฐานขอมูล พรอมแสดงขอความวา ”บันทกึขอมูลเรียบรอยแลว” 

14. ใหเลือกปุมกําหนดผูใชรายตอไป  เพื่อเพิ่มผูใชรายตอไป เพื่อกาํหนดสทิธิ์การ

เขาใชระบบงานและขอมูลใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนตามตองการ จนกระทั่งกําหนดผูใชงานครบทุกคน ซึง่

เมื่อกําหนดสทิธิ์เรียบรอยแลว ใหกดปุมบันทกึขอมูล  ทกุครั้ง 

15. เมื่อกําหนดสทิธิ์เรียบรอยแลว ใหกดปุมปด  เพื่อปดหนาจอกําหนดผูใชงานและกลบัไปสู

หนาแบบฟอรมการขอ/ยกเลิก รหัสผูใชงาน-รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ) 

16.  ใหกดปุมพิมพ  ทีห่นาจอภาพการลงทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิก์ารขอ/ยกเลกิรหัส

ผูใชงาน-รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ) เพื่อดูตัวอยางกอนการพิมพแบบการกําหนดสิทธิก์ารขอ/ยกเลิก

รหัสผูใชงาน-รหัสผาน  

17. ใหกดปุม Print   เพื่อพิมพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรบั

หัวหนาหนวยงานราชการ)ทางเครื่องพิมพ และกดปุม Close เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ 

18. หัวหนาหนวยงานลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. 

19. เลือกเมนยูอย “ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิข์อใช CGD Direct Payment Token key” ระบบสง

จอภาพการลอกอินมาแสดง  

20. ทําการปอนรหสัผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน) รหัสผานที่กาํหนดในการสมัครสมาชิก (กรณีทีไ่ม

มีการเปลี่ยนรหัสผาน) เพื่อเขาสูข้ันตอนการยื่นลงทะเบยีนผูมีสิทธิ์ขอใช Token key 

21. ทําความเขาใจกับคําแนะนาํขั้นตอนการยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิขอใช CGD direct payment 

Token key 

22. กดปุมตกลง  ระบบจะแสดงหนาจอภาพ“ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key)”  
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23. ใหทาํการปอนขอมูลสวนตัว และกดปุมบันทึกขอมูล  ระบบจะทาํการบนัทึกขอมูลการ

ลงทะเบียนผูมสิีทธิขอใช Token keyลงของในระบบฐานขอมูล พรอมแสดงขอความวา ”บันทกึขอมลูเรียบรอยแลว” 

24. ใหกดปุมตกลง  ระบบจะแสดงหนาจอภาพแบบฟอรมยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD 

Direct Payment Token key 

25. ใหกดปุม Print   เพื่อพิมพแบบฟอรมยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key ทางเครื่องพิมพ เมื่อพิมพเสร็จใหกดปุม Close เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ 

ร

26. ลงลายมือชื่อ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวนั เดือน ป พ.ศ. ในสวนของผูมีสิทธิข์อใช Token key 

27. แจงเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานทกุคนทีก่ําหนดสิทธิ์ ใหเขามาสมัครเปนสมาชิก และปอนขอมูลยื่นแบบ

ลงทะเบียนผูมสิีทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key  

28. ลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตองในสวนของหัวหนาหนวยงาน และรับรองความถูกตองใน

แบบฟอรมของเจาหนาที่พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. ซึ่งวนั เดือน ป พ.ศ. ใหเปนวัน เดือน ป พ.ศ. เดียวกับที่สงขอมลูให

กรมบัญชีกลาง 

29. ใหกดปุมสงกรมบัญชีกลาง เพื่อสงขอมูลการลงทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ์กา

ขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน-รหสัผาน (สําหรบัหัวหนาสวนราชการ) และยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key ในระบบงาน และทาํหนังสอืนาํพรอมเอกสารแบบฟอรมสงกรมบญัชีกลางเพื่อดําเนนิการตอไป 

  หากมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสวนราชการยังไมมาสมคัรเปนสมาชกิและ/หรือยืน่แบบการขอใช 

CGD Direct Payment Token key ระบบจะไมยินยอมใหสงขอมูลมายังกรมบัญชกีลาง 

กระบวนการทํางานระบบลงทะเบียน  (สําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานของสวนราชการ / หนวยงานที่

ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา) 

1. ผูใชเขาสูระบบลงทะเบียนผานเว็บ 

2. เลือกคลิกเมน ู“ระบบลงทะเบียน Registration” จาก Web กลาง (Home Page) ของโครงการจาย

ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา (e – Payroll) 

3. เลือกคลิกเมน ู“สมัครสมาชกิ”  

4. ทําการปอนขอมูลบนจอภาพการสมัครสมาชิกทุกชอง ยกเวน  ซึง่.ใช

สําหรับระบุตําแหนงของผูปอนขอมูลของสวนราชการทีม่ีหนาที่ในการกําหนดสทิธิ์การเขาใชระบบงานและขอมูล

ของหนวยงานของตนเองเทานั้น กรณีที่เปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชองนี้ไมตองเลือก  
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5. กดปุมตกลง  ระบบจะทาํการบันทึกรายการขอมูลการสมัครสมาชิกลงในระบบฐานขอมูล 

พรอมแสดงขอความวา ”บันทกึขอมูลเรียบรอยแลว” 

6. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลอืกเมนยูอย “ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment 

Token key” ระบบสงจอภาพการลอกอนิมาแสดง  

7. ทําการปอนรหสัผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน) รหัสผานที่กาํหนดในการสมัครสมาชิก (กรณีทีไ่ม

มีการเปลี่ยนรหัสผาน) เพื่อเขาสูข้ันตอนการยื่นลงทะเบยีนผูมีสิทธิ์ขอใช Token key 

8. ทําความเขาใจกับคําแนะนาํขั้นตอนการยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิขอใช CGD direct payment 

Token key 

9. กดปุมตกลง  ระบบจะแสดงหนาจอภาพ“ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key)”  

10. ใหทาํการปอนขอมูลสวนตัว และกดปุมบันทึกขอมูล  ระบบจะทาํการบนัทึกขอมูลการ

ลงทะเบียนผูมสิีทธิขอใช Token keyลงของในระบบฐานขอมูล พรอมแสดงขอความวา ”บันทกึขอมลูเรียบรอยแลว” 

11. ใหกดปุมตกลง  ระบบจะแสดงหนาจอภาพแบบฟอรมยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD 

Direct Payment Token key 

12. ใหกดปุม Print   เพื่อพิมพแบบฟอรมยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key ทางเครื่องพิมพ เมื่อพิมพเสร็จใหกดปุม Close  เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ 

13. ลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. ในสวนของผูมสิีทธิ์ขอใช Token 

key และสงหัวหนาหนวยงานของตน เพื่อดําเนนิการตอไป 

หมายเหตุ   
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทีท่ํางานเฉพาะระบบจัดเตรียมเงนิสวัสดิการและหนี้สินใหทําขอ  1 – 5 เทานัน้ 
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บทที่ 4 

การใชงานกับระบบลงทะเบียน 

ในการเขาใชงานกบัระบบลงทะเบียน หรือระบบงานตางๆ ในโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํ 

ผูใชสามารถเขาสูระบบลงทะเบียนสามารถเขาได 2 ทาง คือ 

ทางที ่1 ผานหนา  Web Site ของกรมบัญชีกลาง 

ทางที ่2 ผานหนา  Web กลาง (Home Page) ของโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจํา (e – Payroll) 

โดยที่ Address bar พิมพ URL ตอไปนี้ http://epayroll.cgd.go.th

เขาสูระบบลงทะเบียนผานหนา  Web Site ของกรมบัญชีกลาง 
1. เปดโปรแกรม Internet Explorer  

2. ที่ Address bar พิมพ URL ตอไปนี้ http://www.cgd.go.th 

3. กด Enter เพื่อเขาสูเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง  ดังรูปภาพที ่4.1 

 

รูปภาพที่ 4.1 

4. เลือกคลิกเมน ู“จายตรงเงนิเดือนฯ” ที่หวัขอระบบงาน ดังรูปภาพที ่4.2 จะปรากฏหนาจอ ดงัรูปภาพที่ 4.3 

5. เมื่อเลอืกคลิกเมน ู“ระบบลงทะเบยีน Registration”  ดังรูปภาพที ่4.4  จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.5 

 

http://epayroll.cgd.go.th/
http://www.cgd.go.th/
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คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.2 

 

รูปภาพที่ 4.3 
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คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.4 

 

รูปภาพที่ 4.5 

6. ใหกดปุม   จะปรากฏหนาจอภาพการลงทะเบียนดงัรูปภาพที่ 4.6 
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รูปภาพที่ 4.5 

เขาสูระบบลงทะเบียนผานหนา  Web กลาง (Home Page) ของโครงการจายตรงฯ (e – Payroll) 

1. เปดโปรแกรม Internet Explorer  

2. ที่ Address bar พิมพ URL ตอไปนี้ http://epayroll.cgd.go.th 

3. กด Enter เพื่อเขาสูเว็บไซดกลาง (Home Page) ของโครงการจายตรงฯ  ดงัรูปภาพที่ 4.3 
4. เลือกคลิกเมน ู“ระบบลงทะเบียน Registration”  ดังรูปภาพที ่4.4 จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.5 

ดังนัน้ ผูใชงานสามารถเลือกวิธีเขาสูเว็บเพจของโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํดวยทางใดก็ได ซึ่งจะ

ทําใหผูใชงานสามารถเขาสูระบบลงทะเบยีน และระบบงานอื่นๆ ของกรมบัญชีกลางได 

การใชงานกับจอภาพในระบบลงทะเบียน 

เมื่อผุใชงานเขาระบบลงทะเบียน (Registration System) เรียบรอยแลวดังรูปภาพที ่4.5 ใหผูใชงาน ทําตาม

ข้ันตอนกระบวนการลงทะเบียนที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 ซึ่งสามารถแบงขั้นตอนการลงทะเบียนออกเปน 5 สวน คือ 

สวนที่ 1 สมัครสมาชิก ซึง่ผูใชงานทกุคนจะตองสมัครเปนสมาชกิในโครงการจายตรงเงินเดือนและ

คาจางประจาํ จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการสมัครสมาชิก 

 จอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 

 สวนที่ 2 การลงทะเบียน สําหรับผูใชงานทีเ่ปนหวัหนาหนวยงานที่เกีย่วของในโครงการจายตรง

เงินเดือนฯ จะประกอบดวยจอภาพ 

http://epayroll.cgd.go.th/
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 จอภาพการลอกอิน 

 จอภาพการลงทะเบยีน 

 จอภาพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน รหัสผาน (สําหรับหวัหนาสวนราชการ)  

สวนที่ 3 การยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช Token key สําหรับผูใชงานที่เปนหัวหนาหนวยงาน

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ ที่ถูกกําหนดใหปฏบัติงานกับระบบงานจายตรงเงินเดือน

และคาจางประจํา จะประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน 

 จอภาพการยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key 

สวนที่ 4 การตรวจสอบสถานะความคืบหนาของการลงทะเบยีนในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ จะ

ประกอบดวยจอภาพ 

 จอภาพการลอกอิน 

 จอภาพตรวจสอบสถานะ 
ซึ่งแตละขั้นตอนจะมีจอภาพทีผู่ใชงานสามารถทาํงานกบัจอภาพตางๆ ดังนี ้

สวนที่ 1 สมัครสมาชิก (หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ตองทาํงานกับระบบงานจายตรงฯ) 

 หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานตองเขาสมัครสมาชิกเปนอันดับแรก โดยระบบจะทําการตรวจสอบขอมูล

ที่ปอนผานหนาจอกับฐานขอมูลของระบบวาเปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานจริงหรือไม ซึ่งหัวหนาสวนราชการ/

หนวยงานแตละหนวยงานจะมีสิทธิ์ในการเขาใชระบบงานแตกตางกัน ในโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  

 ข้ันตอนการสมัครสมาชิกสามารถทําไดดงัตอไปนี ้

คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.7 
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1. คลิกเมน ู“สมัครสมาชิก” บนหนาจอภาพการลงทะเบยีนดังรูปภาพที ่4.7 ระบบจะแสดงจอภาพสมัคร

สมาชิก ดังรูปภาพที ่4.8 

2. ปอนขอมูลลงไปบนจอภาพสมัครสมาชิก 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

4. กดปุมตกลง  เพื่อบันทึกขอมลูการสมัครสมาชิกระบบ 

5. กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงรหัสผุใชงาน ใหใชจอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 

จอภาพสมัครสมาชิก 
 มีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับใหผูใชเขามากําหนดรหัสผูใชงานและรหัสผาน เพื่อนาํไปใชงานในจอภาพอื่น

ในระบบลงทะเบียนตอไป 

 

รูปภาพที่ 4.8 
 การใชงานกับจอภาพสมัครสมาชิก 

1. เลือกประเภทบุคคล ซึ่งแบงออกเปน 

   
  ตัวอยาง กรณทีี่ผูปอนขอมูลเปนขาราชการ ใหเลือกประเภทบุคคลเปน “ขาราชการ” 
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รูปภาพที่ 4.9 

หากผูปอนขอมูลไมเลือกประเภทบุคคล ดังรูปภาพที่ 4.9 ระบบจะแสดงหนาตางเล็กบอกใหผูปอนขอมูล

ทําการแกไขขอผิดพลาด “กรุณาเลือกประเภทขาราชการ” ผูปอนขอมูลจะตองกดปุม OK  เพื่อรับทราบ

และเลือกประเภทบุคคลของผูปอนขอมูลใหถูกตอง 

 

หากผูปอนขอมูลเลือกประเภทบุคคลไมตรงกับขอเท็จจริง เชน ผูปอนขอมูลเปนขาราชการ แต

เลือกประเภทบุคคลเปน “ลูกจางประจํา” ดังรูปภาพที่ 4.10 เมื่อกดปุมตกลง  ระบบจะแสดงขอความวา 

“ขอมูลในการลงทะเบียนไมถูก ไมสามารถลงทะเบียนได” พรอมกับลางขอมูลในชองรายการรหัสผาน และ

ยืนยันรหัสผาน ดังรูปภาพที่ 4.11 ใหผูปอนขอมูลเลือกประเภทบุคคลของผูปอนขอมูลใหถูกตอง คือ “ขาราชการ” 

และทําการปอนขอมูลใหครบถวน 
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รูปภาพที่ 4.10 

 

รูปภาพที่ 4.11 
2. ปอนเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลักของผูปอนขอมูล / เจาของขอมูล  

3. ปอนชื่อ โดยไมตองใสคํานาํหนาชื่อ 
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4. ปอนนามสกุล 

5. ปอนวนัเดือนปเกิด เปนป พ.ศ. ใหคลิก “[คําแนะนํา]” ระบบจะแสดงหนาจออธิบายวิธกีารปอน

ขอมูล เมื่อทาํความเขาใจกบัคําแนะนํา ใหกดปุมปด  

 

กรณีที่ผูปอนขอมูลปอนขอมลูวัน เดือน ป พ.ศ.เกิด ไมตรงตามรูปแบบที่กําหนด ddmmyyyy ขณะ

ปอนขอมูลไมตองปอนเครื่องหมาย “/” คั่นระหวางวนั (dd) เดือน และ เดือน (mm) กบั ป พ.ศ. (yyyy) ระบบจะแสดง

ขอความวา “กรุณาระบุรูปแบบ dd/mm/yyyy” เพื่อบอกให ผูปอนขอมูลทําการปอนวัน เดือน ป พ.ศ.เกิด ใหถกูตอง

ครบตามที่กาํหนด โดยผูปอนขอมูลตองกดปุม OK  เพื่อรับทราบและบันทกึรหัสผานตามคําแนะนํา 

6. ปอนรหัสผาน ใหคลิก “[คําแนะนํา]” ระบบจะแสดงหนาจออธิบายวิธีการปอนขอมูล เมื่อทําความ

เขาใจกับคําแนะนํา ใหกดปุมปด  

 



 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร                                                                                               ลิขสิทธิ์คูมือฉบับนี้เปนของกรมบัญชีกลาง 42

 สรุป วิธีการตั้งรหัสผาน  

ผูใชตองเปนผูกําหนดรหัสผานดวยตัวเอง โดยมีขอกําหนดดังตอไปนี ้

-  รหัสผานจะตองมีความยาวไมนอยกวา 12 และไมมากกวา13 ตวัอักษร 

- ใชตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษอยางนอย 1 เครื่องหมาย(!, @, #, $, %,^,&,* 

เปนตน) ผสมกัน  

- ไมควรตั้งรหัสเปนชื่อตัวทานเองหรือคนรักหรือสัตวเลี้ยง 

- ไมควรตั้งรหัสเปนวนัเดือนปเกิด 

- เก็บรหัสผานไวในที่ปลอดภัยและไมบอกใหบุคคลอื่นทราบ  

กรณีที่ผูปอนขอมูลปอนขอมลูรหัสผานนอยกวา 12 ตัวอักษร ดังรูปภาพที ่4.12 เมื่อกดปุมตกลง 

 ระบบจะแสดงหนาตางเล็กมขีอความวา “กรุณาบันทกึรหสัผานอยางนอย 12 ตัว” เพื่อบอกให ผูปอนขอมูลทํา

การปอนรหัสผานใหถูกตองครบตามที่กาํหนด โดยผูปอนขอมูลตองกดปุม OK  เพื่อรับทราบและบนัทกึ

รหัสผานตามคําแนะนํา 

 

 

รูปภาพที่ 4.12 
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7. ปอนรหัสผานเดิมอีกครั้ง เพือ่ยืนยนัรหัสผานขอ 7 

กรณีที่ผูปอนขอมูลไมยืนยนัรหัสผาน หรือปอนขอมูลยืนยันรหัสผานไมตรงกับรหัสผานที่กาํหนดไว

ระบบจะแสดงหนาตางเล็กมขีอความวา “กรุณาบันทกึยนืยันรหัสผานใหถูกตอง” เพื่อบอกให ผูปอนขอมูลทําการยนืยัน

รหัสผานใหถกูตอง โดยผูปอนขอมูลตองกดปุม OK  เพื่อรับทราบและบันทกึยนืยนัรหัสผานอีกครัง้ที่มี

รหัสเหมือนกบัที่บันทึกในชอง รหัสผาน 

 
8. ปอน E-Mail Address 

E-Mail Address ทีน่ํามาสมคัรควรจะเปน E-Mailของหนวยงานราชการ เชน .go.th หรือ .or.th 

กรณีที่ผูปอนขอมูลไมปอน E-Mail Address ดังรูปภาพที่ 4.13  ระบบจะแสดงหนาตางเล็กมีขอความวา 

“กรุณาบันทึก E-Mail Address ใหถูกตอง” เพื่อบอกให ผูปอนขอมูลทาํการปอน E-Mail Address ของตนเอง โดย

ผูปอนขอมูลตองกดปุม OK  เพื่อรับทราบและบันทึก E-Mail Address 

 

รูปภาพที่ 4.13 
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9.  ใชสําหรับระบุตําแหนงของผูปอนขอมูลของสวนราชการ/หนวยงานที่มี

หนาที่ในการกาํหนดสิทธิก์ารเขาใชระบบงานและขอมูลของหนวยงานของตนเองและ/หรือเจาหนาที่

ผูใตบังคับบัญชาของตน ซึ่งในระบบจายตรงเงนิเดือนฯ ไดจํากัดกลุมเปาหมายผูใชงานที่สามารถ

เขาถึงระบบและขอมูลไดเฉพาะผูเกี่ยวของเทานัน้ เมื่อผูใชทําเครื่องหมายหนาตัวเลอืก 

ระบบจะเปดตัวเลือก เพื่อใหผูใชงานสามารถทําขอ 11 

กรณีเปนเจาหนาที ่ใหขามไปทําขอ 11 โดยไมตองตัวเลอืก  

10. เลือกระดับตามตําแหนงของทาน ซึง่แบงออกเปน 

  
ตัวอยางเชน ผูใชงาน / ผูที่ปอนขอมูล (เปนเจาของขอมลู) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการ

เจาหนาที่/หวัหนาหนวยงานทีท่ําหนาที่บริหารงานบุคคลหรือบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ

ใหเลือก “ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานดานบุคคล” 

หากผูปอนขอมูลเลือก  โดยที่ผูปอนขอมูลของสวนราชการ/หนวยงานที่

มีหนาที่ในการกําหนดสิทธิ์การเขาใชระบบงานและขอมูลของหนวยงานของตนเองและ /หรือเจาหนาที่

ผูใตบังคับบัญชาของตน ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน ผูปอนขอมูลเปน “ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานคลัง” แตเลือกผิดเปน 

“ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานดานบุคคล” ดังรูปภาพที่ 4.14 เมื่อกดปุมตกลง  ระบบจะแสดงขอความบนจอภาพ

วา “ขอมูลในการลงทะเบียนไมถูกตอง กรุณาตรวจสอบหัวหนาหนวยงานระดับ” พรอมกับลางขอมูลในชอง

รายการหัวหนาหนวยงานระดับเปน ดังรูปภาพที่ 4.15 ใหผูปอนขอมูลเลือกระดับตําแหนง

ของผูปอนขอมูลใหถูกตองในที่นี้ คือ “ผอ./ ผส. ที่ปฏิบัติงานคลัง” และทําการปอนขอมูลใหครบถวนดังรูปภาพที่ 4.16 
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รูปภาพที่ 4.14 

รูปภาพที่ 4.15 
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รูปภาพที่ 4.16 

11. เมื่อกดปุมตกลง ระบบจะทาํการบนัทกึขอมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานขอมูล พรอมแสดงขอความ

วา  ”บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว” ดังรูปภาพที ่4.17 

 

รูปภาพที่ 4.17 
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กรณีที่ผูปอนขอมูลไดมีการสมัครสมาชิกแลวหรือมีการลงทะเบียนแลวและมีปอนขอมูลซ้ํา เมื่อกด

ปุมตกลง  ระบบจะแสดงขอความวา “ขอมูลมีการลงทะเบียนแลว ไมสามารถลงทะเบยีนซ้าํได” พรอม

ทําการลางขอมูลในชองรายการรหัสผาน และยืนยนัรหสัผาน ดังรูปภาพที่ 4.18  

 

รูปภาพที่ 4.18 

จอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน  
มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชเขามาเปลีย่นรหสัผาน โดยผูใชจะตองทาํการปอนรหัสผานเดิมและกาํหนด

รหัสผานเพื่อนาํไปใชงานในจอภาพอื่นในระบบลงทะเบยีนตอไป 

ข้ันตอนการสมัครสมาชิกสามารถทําไดดงัตอไปนี ้

1. ไปที่จอภาพการลงทะเบียน คลิกเมน ู“เปลี่ยนรหัสผาน” บนหนาจอการลงทะเบยีนดงัรูปภาพที ่

4.19 ระบบจะแสดงจอภาพเปลี่ยนรหัสผานดงัรูปภาพที ่4.20 

2. ปอนเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผานเดิมทีต่องการเปลี่ยนแปลง 

3. ปอนรหัสผานใหม และปอนยืนยนัรหัสผานที่ตองการ  
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คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.19 

 

รูปภาพที่ 4.20 

4. เมื่อปอนขอมลูเรียบรอย ด ังรูปภาพที ่4.21 
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5. กดปุมตก  ระบบจะทําการบันทึกเปลีย่นรหสัผานใหใหม พรอมแสดงขอความวา “บันทึก

ขอมูลเรยีบรอยแลว” ซึ่งผูใชงานจะตองจํารหัสผานใหม เพื่อนําไปใชงานในจอภาพอื่นในระบบลงทะเบยีนตอไป 

 

รูปภาพที่ 4.21 

 

รูปภาพที่ 4.22 
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สวนที่ 2 การลงทะเบียน สําหรับผูใชงานที่เปนหวัหนาสวนราชการ / หนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการจายตรงเงนิเดือนฯ  

 หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานตองสมัครเปนสมาชิกแลวและเขามาลงทะเบียนเปนคนแรก เพื่อกําหนด

สิทธิ์ และขอ Token Key ใหกับตนเองและกําหนดสิทธิ์ใหกับเจาหนาที่ในหนวยงานและหนวยงานอื่นในสวนราชการ

ของตน โดยระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลที่ปอนผานหนาจอกับฐานขอมูลวาเปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน

จริงหรือไม ซึ่งหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานแตละหนวยงานจะมีสิทธิ์ในการเขาใชระบบงานแตกตางกัน ในโครงการ

จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  

 ข้ันตอนการลงทะเบยีนสามารถทําไดดังตอไปนี้ 

1. คลิกเมน ู“การลงทะเบียน” บนหนาจอภาพการลงทะเบยีนหรือจอภาพอื่นที่แสดงแถบเมนูนี ้

 ระบบจะแสดงเมนูยอยดงัรูปภาพที ่4.19 

2. ใหคลกิเลือกมยูอย “แบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหัวหนา

หนวยงานราชการ)” ดังรูปภาพที ่4.23 ระบบจะแสดงจอภาพการลอกอิน ดงัรูปภาพที่ 4.24 

คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.23 
3. ใหปอนรหัสผูใชงานและรหัสผานที่กาํหนดในหนาจอภาพการสมัครสมาชิก (กรณีทีไ่มมีการ

เปลี่ยนรหัสผาน) และกดปุมตกลง  ระบบจะทําการตรวจสอบรหัสผูใชงานและรหัสผานวาถูกตองหรอืไม 

4. เมื่อผานขัน้ตอนการลอกอนิ ระบบจะสงจอภาพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -

รหัสผาน (สําหรับหวัหนาหนวยงานราชการ) มาแสดงบนจอภาพ  
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5. ทําการลงทะเบียนและกาํหนดสิทธิก์ารเขาถึงระบบงานและขอมูลสําหรับตนเอง :โดยหัวหนา
หนวยงานจะตองเขามากําหนดตนเองเปนผูใชงานอนัดบัแรก ซึ่งเปนขั้นตอนการเพิม่ผูใชงานในระบบ และจงึทาํ

การเพิม่ผูใชงานในระดับเจาหนาที่ภายใตสังกัดและหนวยงานอืน่ทีท่ําหนาทีห่นวยยอยของตนตอไป 

6. กําหนดสทิธิ์การเขาถงึระบบงานและขอมูลใหกับเจาหนาที่ทกุคนเรียบรอย โดยทุกครัง้ทีท่ํา

การกําหนดสิทธิ์ ใหกดปุม   ทุกคน และใหกดปุมปด  เมือ่เสร็จส้ินการใชงาน 

7. กดปุมพิมพ  เพื่อส่ังระบบทาํการออกรายงานแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -

รหัสผาน (สําหรับหวัหนาหนวยงานราชการ) ตรวจสอบความถกูตองของขอมูล  

8. กรณีที่ตองการแกไข ใหกลบัไปทําขอ 2 และเรียกรายการที่ตองการแกไขมาแสดงบนจอภาพ 

และทําการแกไข เมื่อเสร็จส้ินการแกไข ใหกดปุม   และใหกดปุมปด  เมื่อเสร็จส้ินการใชงาน 

9. ใหทาํขอ 7 และกดปุมพมิพ  เพื่อส่ังระบบใหทาํการสงรายงานแบบฟอรมการ

ขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรบัหัวหนาหนวยงานราชการ) ไปพิมพที่เครือ่งพิมพ 

10. กดปุม Close เพื่อปดหนาตางที่แสดงรายงานแบบฟอรมฯ 

11. หัวหนาหนวยงานลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. 

จอภาพการลอกอิน  

 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานระดับหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานปอนผูใชงาน รหัสผาน เพื่อใหสามารถ

เขามากรอกแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหสัผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรบัหัวหนาหนวยงานราชการ) ดังรูปภาพที่ 4.24 

 การใชงานกับจอภาพการลอกอิน 
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รูปภาพที่ 4.24 
1. ปอนรหัสผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) และรหัสผานทีก่าํหนดในสวนที่ 1 สมัคร

สมาชิก ดังรูปภาพที ่4.25 

 
รูปภาพที่ 4.25 

2. กดปุมตกลง  ระบบจะทาํการตรวจสอบรหัสผูใชงาน  และรหัสผานถูกตองหรือไม 

3. กรณีที่ Login ผาน จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.26 

 
รูปภาพที่ 4.26 
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รูปภาพที่ 4.27 

 
รูปภาพที่ 4.28 
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4. กรณีที่ปอนรหสัผูใชงาน (เลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั) และ/หรือรหสัผานไมถูกตองตอน Login  

คือ Login ไมผาน จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.27 ซึง่ผูใชงานจะตองปอนเลขประจําตัวและรหสัผานใหมอีกครั้ง

ใหถูกตอง และกลับไปทาํขอ 2  ผูใชงานจึงจะเขาใชงานหนาจอแบบฟอรมการ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -รหัสผาน 

(หัวหนาสวนราชการ) ได 

5. กรณีที่ปอนรหสัผูใชงาน (เลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั) และ/หรือรหสัผานโดยที่ยงัไมไดสมัคร

สมาชิก จะปรากฏหนาจอดงัรูปภาพที่ 4.28 

6. จากรูปภาพที ่4.26 ใหเลือกคลิกที่ปุม Radio ขอรหัสผูใชงาน  ดัง

รูปภาพที ่4.29 

 
รูปภาพที่ 4.29 

7. ใหกดปุมบันทกึขอมูล  เพื่อทําการบันทึกขอมูลการลงทะเบียนของสมาชิก จะปรากฏ

หนาจอดังรูปภาพที ่4.30 พรอมสงขอความวา “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”   

8. ใหกดปุมกาํหนดผูใชงาน   จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.31 เพื่ดกําหนดสทิธิ์

ใหกับรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรอืสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ของหวัหนา

หนวยงานราชการและเจาหนาที่แตละคนในหนวยงาน  
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รูปภาพที่ 4.30 

แวนขยาย 

 
รูปภาพที่ 4.31 

9. ปอนเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลกั ระบบจะแสดงขอมูลของบุคคลผูนัน้วาสงักดักอง / สํานัก /ศนูย

ใด ชื่อหนวยงาน ชื่อ – นามสกุลของตนเอง ดังรูปภาพที ่4.32 ซ่ึงสวนที่ใชกําหนดสิทธิจ์ะเปนสจีาง 

10. ทําการกาํหนดสิทธิ์ใหกับรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรือสิทธิ์

การขออุปกรณ Token Key ของหวัหนาหนวยงานราชการ (ของตนเอง) โดยการกดปุม   ของประเภทลักษณะ

หนวยงานที่รับผิดชอบจะแสดงรายการใหเลือกดังขางลางและเลือกรายการ “เขาจายตรงฯ”  
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กองการเจาหนาที ่/ หนวยงานทีท่ําหนาทีบ่ริหารงานบุคคล          กองคลัง / หนวยงานที่ปฏบิัติงานการคลงั 

ระบบจะแสดงสวนที่ใชกาํหนดสิทธิ์จะเปนสีเขมตามสทิธิ์การเขาระบบงาน(กรอบสีแดง) ดังรูปภาพที่ 4.33 

 
รูปภาพที่ 4.32 

สวนทีใ่ชกําหนดสิทธิ์จะเป สีจางน  

 

รูปภาพที่ 4.33 
ใหเลือกกาํหนดสิทธิ์ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรือสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ของหวัหนา

หนวยงานราชการ (ของตนเอง) ดังรูปภาพที่ 4.34 
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รูปภาพที่ 4.34 

 กรณีที่ไมไดเลือกประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบ ระบบจะไมเปดใหกําหนดสทิธิ์การเขาใช

ระบบงาน ดงัปรากฏในรูปภาพที ่4.32   

11. ใหกดปุม   ระบบจะทาํการจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมลูลงทะเบียน พรอมสงขอความ

วา “บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว”  ดังรูปภาพที ่4.35 

 
รูปภาพที่ 4.35 

12. ใหกดปุม   ดังจอภาพรูปภาพที่  4.35 เพื่อกําหนดสิทธิ์ ใหกับเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรือสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ระบบจะทําการลางขอมูล

บนหนาจอ เพื่อพรอมรับขอมูลใหม  
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12.1 กรณีที่ทราบเลขประจําตัวประชาชน ใหปอนเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานที่ตองการกําหนดสิทธิ์ ระบบจะแสดงขอมูลของบุคคลผูนั้นวาสังกัดกอง / สํานัก / ศูนยใด ชื่อหนวยงาน 

ชื่อ – นามสกุลของเจาหนาที่คนนั้น และกดปุม   ของประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อเลือกรายการที่

แสดงรายการใหเลือกดังขอ 10 ขางตน และใหเลือกรายการตามตองการ คือ 

 “เขาจายตรงฯ” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกองคลงั / หนวยงานทีป่ฏิบัติงานการ

คลัง / สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กองการเจาหนาที ่/ หนวยงานที่ทาํหนาที่บริหาร 

งานบุคคล หรือ  

 “เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กค.” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยยอยที่ปฏิบัติงาน

การคลัง หรือ  

 “เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กจ.” สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยยอยที่ทํา

หนาที่บริหารงานบุคคล 

ทําการกาํหนดสิทธิ์ใหเจาหนาที ่เมื่อกําหนดเรียบรอยดังรูปภาพที ่4.36  ใหทําขอ 11 – 12 จนกวาจะครบทุกคน 

 

 

รูปภาพที่ 4.36 
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รูปภาพที่ 4.36 (1) 

 
รูปภาพที่ 4.36 (2) 

12.2 กรณีที่ไมทราบเลขประจําตัวประชาชน ใหกดปุมคนหาผูใชงาน  ใน

หนาจอดังรูปภาพที่ 4.30 มีไวสําหรับใหผูปอนขอมูลคนหารายการของเจาหนาที่แตละคนที่ไดกําหนดสิทธิ์การขอ/

ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผาน ในการเขาถึงระบบงานและขอมูลและ/หรือสิทธิ์การขออุปกรณ Token Key ใน

หนวยงาน จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที่ 4.37 

การทาํงานของปุมคนหาผูใชงาน 

12.2.1 กดปุมแวนขยาย   เพื่อทาํการคนหารายการที่ตองการ ระบบจะแสดง

หนาจอใหทําการปอนขอมลูที่ตองการคนหาซอนขึน้มาดังรูปดานลางนี ้
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รูปภาพที่ 4.37 

12.2.2 ปอนเงื่อนไขในการคนหาโดยใสเลขประจําตัวบางสวน หรือ ชื่อเต็ม/บางสวน 

หรือ นามสกุลเต็ม/บางสวนของเจาหนาที่ (ตองระบุเงื่อนไขอยางนอย 1 เงื่อนไข) 

12.2.3 กดปุมคนหา  เพื่อคนหาตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายการขึ้นที่คนหา

ไดมาแสดงที่ดานลางของจอภาพ 

12.2.4 ใหเลือกรายการของเจาหนาทีท่ีต่องการและอยูภายใตสังกัดของหวัหนาสวนราชการ /
หนวยงาน โดยเลือกไปที่รายการที่ตองการ และดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้น ระบบ

จะทาํการปดหนาจอภาพการคนหา และนาํหนาขอมูลรายการที่ตองการไปแสดง

บนหนาจอภาพดังรูปภาพที่ 4.32 

12.2.5 เลือกประเภทลักษณะหนวยงานที่รับผิดชอบ จะปรากฏหนาจอดงัรูปภาพที่ 4.33 

ทาํการกาํหนดสิทธิ ์เมื่อกาํหนดเรียบรอยดงัรูปภาพที่ 4.36 (1) ใหทาํขอ 11 – 12 จนกวาจะครบทุกคน 

ขอแนะนํา  ในการระบุเงื่อนไขจะตองระบุเงื่อนไขใหใกลเคียงกับขอมูลที่ตองการมากที่สุด เชน 

หากทราบชื่อ-นามสกุลเต็ม ก็ควรจะระบุเงื่อนไขเปนชื่อ-นามสกุลเต็ม จึงจะไดผลการคนหาที่ตองการมากที่สุดและ

รวดเร็ว 

13. กรณีที่มีการกําหนดสิทธิ์ใหกับเจาหนาที่ที่อยูตางหนวยงานและไมมีการกําหนดวาประเภทลักษณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ “เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กจ.” หรือ “เขาจายตรงฯ (หนวยยอย กค.” เมื่อปอนหมาย 

เลขประจําตัวประชาชนของเจาหนาที่ ในชองเลขประจําตัวประชาชน จะไมสามารถกําหนดสิทธิ์ใหกับเจาหนาที่คน
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นั้นได โดยระบบจะตรวจสอบวามีขอมูลของเจาหนาที่ระบุตามเลขประจําตัวประชาชนหรือไม ในทันทีที่พิมพ

เลขประจําตัวประชาชนครบทั้ง 13 หลัก หากพบขอมูลและอยูตางหนวยงานและไปเปนไปตามเงื่อนไข ระบบจะ

แสดงขอความวา “ไมสามารถบันทึกคนที่อยูตางกรมได” ดังปรากฏหนาจอขางลางนี้  

 

ใหกดปุม OK  เพื่อรับทราบ 

14.  กรณีที่มีการกําหนดสิทธิ์ใหกับเจาหนาที่ผิดพลาด หรือตองการยกเลิกการกําหนดสิทธิ์ ใหกดปุม

ลบขอมูล   ระบบจะแสดงขอความวา .”ตองการลบขอมูลหรือไม” ดังจอภาพดานลาง ใหกดปุม 

  ระบบจะทําการลบขอมูลของเจาหนาที่คนนั้นออกจากระบบฐานขอมูล  แสดงขอความวา ”ลบขอมูล

เรียบรอยแลว” ดังรูปภาพที่ 4.38 

 
 

 
รูปภาพที่ 4.38 
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15. กดปุมปด  ที่จอภาพรูปภาพที่ 4.36(2) เพื่อปดหนาจอกําหนดผูใชงานและกลับไปสู

หนาการลงทะเบียน หรือ แบบฟอรมการขอ/ยกเลิก รหัสผูใชงาน-รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ) ดังหนาจอ

รูปภาพที่ 4.39 

 
รูปภาพที่ 4.39 

16. ใหกดปุมพิมพ  ที่หนาจอภาพการลงทะเบียนเพื่อส่ังใหระบบทําการสรางแบบฟอรม

การขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ) เพื่อดูตัวอยางกอนการพิมพแบบการกําหนด

สิทธิ์การขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผานดังปรากฏดังจอภาพรูปภาพที่ 4.40 (1) ใหกดปุม   จะปรากฏ

ดังจอภาพรูปภาพที่ 4.40 (2) 

 
รูปภาพที่ 4.40 (1) 
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รูปภาพที่ 4.40 (2) 

17.  ใหกดปุม Print   ในรูปจอภาพที่ 4.40 (2) เพื่อพิมพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัส

ผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหัวหนาหนวยงานราชการ) ทางเครื่องพิมพ ระบบจะถามอีกครั้งวาตองการพิมพรายงาน

ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย (แตไมมีหนวยงานรับรอง) ใชหรือไม  

 

18. ใหกดปุม    ระบบจะสงหนาจอรูปภาพที่ 4.40 (3) จอภาพเครื่องพิมพวาจะใช

เครื่องพิมพเครื่องใด (กรณีมีมากกวา 1 เครื่อง) ใหผูใชเตรียมกระดาษขนาด.A4 ใสในเครื่องพิมพที่จะใชพิมพ และ

ใหกดปุม Print   ในรูปจอภาพที่ 4.40 (3) ระบบจะสงรายงานไปพิมพที่เครื่องพิมพ ผูใชก็จะได

รายงานแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหัวหนาหนวยงานราชการ) ดังรูปภาพที่ 4.41 
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รูปภาพที่ 4.40 (3)  

หัวหนาหนวยงานลงนาม 

 
รูปภาพที่ 4.41 

19. ใหกดปุม Close เ เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ เมื่อพิมพเสร็จ 

20. หัวหนาหนวยงานลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. 

21. แจงเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ ใหเขามาสมัครเปน

สมาชิก และปอนขอมูลยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key (สําหรับเจาหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายใหทํางานกับระบบจายตรงเงินเดือนฯ เทานั้น) 
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สวนที่ 3 การยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช Token key  

 ผูใชงานที่เปนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ ที่

ถูกกําหนดใหปฏบัติงานกับระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจําจะตองเขามากรอกขอมูลสวนตัวเพื่อยื่น

แบบฟอรมที่ชื่อ “ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key” เพื่อกรมบัญชีกลางจํานํา

ขอมูลไปใสในอูปกรณ Token key สงใหกับผูใชงานเพื่อนําไปใชงานในระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจาง

ประจําสําหรับโครงการจายตรงเงินเดือนฯ ตอไป  

 ข้ันตอนการลงทะเบยีนสามารถทําไดดังตอไปนี้ 

1. คลิกเมน ู“การลงทะเบียน” บนหนาจอภาพการลงทะเบยีนหรือจอภาพอื่นที่แสดงแถบเมนูนี ้

 ระบบจะแสดงเมนูยอยดงัรูปภาพที ่4.42 

2. ใหคลกิเลือกมยูอย “ยื่นแบบลงทะเบียนผูมสิีทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key”  ดงั

รูปภาพที ่4.42  ระบบจะแสดงจอภาพการลอกอิน ดงัรูปภาพที ่4.43 

1

คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.42 
3. ทําความเขาใจกับคําแนะนาํขั้นตอนการยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิขอใช CGD direct payment 

Token key  

4. ใหปอนรหัสผูใชงาน(เลขประจําตัวประชาชน)และรหัสผานทีก่ําหนดในหนาจอภาพการสมัคร

สมาชิก (กรณีที่ไมมีการเปลีย่นรหัสผาน)  
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5. กดปุมตกลง  เพื่อเขาสูข้ันตอนการยื่นลงทะเบียนผูมีสิทธิข์อใช Token key ระบบจะทําการ

ตรวจสอบรหัสผูใชงานและรหัสผานวาถูกตองหรือไม 

6. เมื่อผานขัน้ตอนการลอกอนิ ระบบจะสงจอภาพยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key มาแสดงบนจอภาพ 

7. ใหทาํการปอนขอมูลสวนตัว และกดปุมบันทึกขอมูล  ระบบจะทาํการบนัทึกขอมูลการ

ลงทะเบียนผูมสิีทธิขอใช Token key ลงของในระบบฐานขอมูล พรอมแสดงขอความวา ”บันทึกขอมลูเรียบรอยแลว” 

8. ใหกดปุมตกลง  ระบบจะแสดงหนาจอภาพแบบฟอรมยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช 

CGD Direct Payment Token key 

9. ใหกดปุม Print   เพื่อพิมพแบบฟอรมยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key ทางเครื่องพิมพ เมื่อพิมพเสร็จใหกดปุม Close เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ 

10. ลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. ในสวนของผูมีสิทธิ์ขอใช 

Token key 

11.  แจงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนที่กําหนดสิทธิ์ ใหเขามาสมัครเปนสมาชิก และปอนขอมลูยืน่แบบ

ลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key 

12. ลงลายมือชื่อ นามสกุลรับรองความถูกตองในสวนของหัวหนาหนวยงาน และรับรองความถูกตอง

ในแบบฟอรมของเจาหนาที่พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. ซึ่งวัน เดือน ป พ.ศ. ใหเปนวัน เดือน ป พ.ศ. เดียวกับที่สงขอมูล

ใหกรมบัญชีกลาง 

13. ใหกดปุมสงกรมบัญชีกลาง เพื่อสงขอมูลการลงทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ์การ

ขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ) และยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct 

Payment Token key ในระบบงาน และทําหนังสือนําพรอมเอกสารแบบฟอรมสงกรมบัญชีกลางเพื่อดําเนินการตอไป 

จอภาพการลอกอิน 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานทุกคนที่ตองใชระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ในโครงการจาย

ตรงเงินเดือนฯ ปอนรหัสผูใชงาน รหัสผาน เพื่อใหสามารถเขามากรอกขอมูลสวนตัว เพื่อยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ

ขอใช CGD direct payment Token key ดังรูปภาพที ่4.43 

การใชงานกับจอภาพการลอกอิน 

1. ปอนรหัสผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) และรหัสผานทีก่าํหนดในสวนที่ 1 สมัคร

สมาชิก ดังรูปภาพที ่4.44 
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รูปภาพที่ 4.43 

 
รูปภาพที่ 4.44 

2. กดปุมตกลง  ระบบจะทาํการตรวจสอบรหัสผูใชงาน  และรหัสผานถูกตองหรือไม 

3. กรณีที่ Login ผาน จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.45 
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รูปภาพที่ 4.45 

 
รูปภาพที่ 4.46 

4. ใหเลือกรายการ และกดดับเบิ้ลคลิกที่รายการนัน้ ระบบจะสงหนาจอภาพยืน่แบบลงทะเบียนผูมี

สิทธิขอใช CGD direct payment Token key มาแสดงดังรูปภาพที ่4.46 ใหดูการทาํงานจอภาพถัดไป 

5. กรณีที่ปอนรหัสผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) และ/หรือรหัสผานไมถูกตองตอน Login  

กลาวคือ Login ไมผาน ระบบจะแสดงการทํางานเชนเดียวกับจอภาพการลอกอินของ “แบบฟอรมการขอ/ยกเลิก

รหัสผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหัวหนาหนวยงานราชการ)” ที่กลาวมาแลวขางตน   
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6. กรณีเจาหนาที่ถูกกําหนดใหเปนผูปฏิบัติงานกับระบบงานจายตรงเงนิเดือนและคาจางประจาํ 

และยังไมไดสมัครสมาชิก โดยเรียกจอภาพการลอกอนิและปอนรหัส ดังรูปภาพที ่4.47 (1) ระบบจะแสดงขอความ

บนหนาจอภาพการลอกอนิวา “ไมพบขอมูลการสมัครสมาชิก” ดังรูปภาพที ่4.47 (2)  

 
รูปภาพที่ 4.47 (1) 

 
รูปภาพที่ 4.47 (2) 
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7. แนวทางการแกปญหาขอ 6 ใหผูใชงานไปสมัครสมาชิกกอนดังรูปภาพที ่4.48  และกดปุมตกลง 

 ระบบจะทําการจัดเก็บการสมัครสมาขิกลงในระบบฐานขอมูล และมาทําขอ 1 – 4 

 

รูปภาพที่ 4.48 

8. กรณีที่ไมไดถูกกําหนดใหปฏิบัติงานกับระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา แตไดมี

การสมัครสมาชิก เพื่อทาํงานกับระบบจัดเตรียมเงินเพิ่มและหนี้สินอยางเดียว และไปทําขอ 1 – 2  ระบบจะแสดง

ขอความบนหนาจอภาพการลอกอินวา “ไมมีสิทธิ์ขอใช CGD direct payment Token key” ดังรูปภาพที ่4.49 

 
รูปภาพที่ 4.49 
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จอภาพการยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิข์อใช CGD Direct Payment Token key 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานทุกคนที่ตองใชระบบงานจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ในโครงการจาย

ตรงเงินเดือนฯ เขามากรอกขอมูลสวนตวั เพื่อยื่นแบบลงทะเบยีนผูมีสิทธิขอใช CGD direct payment Token key  

 การใชงานกับจอภาพการยืน่แบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key 

1. ผูใชงานจะตองผานขั้นตอนจากจอภาพการลอกอินมาเรียบรอยแลว 

2. จากจอภาพรูปภาพที ่4.46 ใหผูใชงานปอนขอมูลสวนตัว ดังรูปภาพที ่4.50 

 

รูปภาพที่ 4.50 

3. ใหทาํการปอนขอมูลสวนตัว และกดปุมบันทึกขอมูล  ระบบจะทาํการบนัทึกขอมูลการ

ลงทะเบียนผูมสิีทธิขอใช Token key ลงของในระบบฐานขอมูล พรอมแสดงขอความวา ”บันทึกขอมลูเรียบรอยแลว”

ดังรูปภาพที ่4.51 
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รูปภาพที่ 4.51 

4. ใหกดปุมพิมพ  ทีห่นาจอภาพการลงทะเบยีนเพื่อส่ังใหระบบทาํการสรางแบบฟอรมการ

ยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key เพือ่ดูตัวอยางกอนการพิมพแบบการยืน่แบบ

ลงทะเบียนผูมสิีทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key ดังปรากฏดังจอภาพรปูภาพที ่4.51 (1) ใหกดปุม 

  จะปรากฏดังจอภาพรูปภาพที ่4.51 (2) 

 

 
รูปภาพที่ 4.51 (1) 
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รูปภาพที่ 4.51 (2) 

2.  ใหกดปุม Print   ในรูปจอภาพที่ 4.40 (2) เพื่อพิมพแบบฟอรมการยื่นแบบลงทะเบียน

ผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key ทางเครื่องพิมพ ระบบจะถามอีกครั้งวาตองการพิมพรายงานที่มี

ระบบการรักษาความปลอดภัย (แตไมมีหนวยงานรับรอง) ใชหรือไม  

 

3. ใหกดปุม    ระบบจะสงหนาจอรูปภาพที่ 4.51 (3) จอภาพเครื่องพิมพวาจะใช

เครื่องพิมพเครื่องใด (กรณีมีมากกวา 1 เครื่อง) ใหผูใชเตรียมกระดาษขนาด.A4 ใสในเครื่องพิมพที่จะใชพิมพ และ
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 Print  ใหกดปุม  ในรูปจอภาพที่ 4.51 (3) ระบบจะสงรายงานไปพิมพที่เครื่องพิมพ ผูใชก็จะได

รายงานแบบฟอรมการยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key ดังรูปภาพที่ 4.52 

 

รูปภาพที่ 4.51 (3)  
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หัวหนาหนวยงานลงนามรับรอง เจาของขอมูลลงนามรับรอง 

รูปภาพที่ 4.52 

4. ใหกดปุม Close ในรูปภาพที่ 4.51 (2) เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ เมื่อพิมพเสร็จ 

5.  ใหกดปุมปด  ในจอภาพรูปภาพที ่4.51 ระบบจะแสดงจอภาพรูปภาพที ่4.53 หากผูใช

ตองการดูแบบฟอรมฯ จากหนาจอภาพนีก้็สามารถดูได โดยการคลิกที่ปุม Icon  ใต Form01 ดังรูปภาพที ่4.53 (1)  

6. ใหกดปุม    ระบบจะสงหนาจอรูปภาพที ่4.53 (2) มาแสดงบนจอภาพ 

7. เมื่อไมตองการดูใหกดปุม Close ในรูปภาพที ่4.53 (2) เพื่อปดหนาตางแบบฟอรมฯ 
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คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.53 

 

รูปภาพที่ 4.53 (1) 
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รูปภาพที่ 4.53 (2) 

8. ลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตอง พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. ทั้งในสวนของ ”เจาของขอมูลลง

นามรับรอง”  

9. แจงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนที่กําหนดสิทธิ์ ใหเขามาสมัครเปนสมาชิก และปอนขอมูลยื่นแบบ

ลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key 

10. ลงลายมือช่ือ นามสกุลรับรองความถูกตองในสวนของหัวหนาหนวยงาน และรับรองความถูกตองใน

แบบฟอรมของเจาหนาที่พรอมวัน เดือน ป พ.ศ. ซึ่งวัน เดือน ป พ.ศ. ใหเปนวัน เดือน ป พ.ศ. เดียวกับที่สงขอมูลให

กรมบัญชีกลาง 

11. กรณีที่ตองการสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง ใหดําเนินการดังนี้ 
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16.1 คลิกเมนู “การลงทะเบียน” บนหนาจอภาพการลงทะเบียนหรือจอภาพอื่นที่แสดงแถบเมนูนี้ 

 ระบบจะแสดงเมนูยอยดังรูปภาพที่ 4.19 

16.2 ใหคลิกเลือกมูยอย “แบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหัวหนา

หนวยงานราชการ)” ดังรูปภาพที่ 4.23 ระบบจะแสดงจอภาพการลอกอิน ดังรูปภาพที่ 4.24 

16.3 ใหปอนรหัสผูใชงานและรหัสผานที่กําหนดในหนาจอภาพสมัคสมาชิก และกดปุมตกลง 

 จะทําการตรวจสอบรหัสผูใชงานและรหัสผานวาถูกตองหรือไม 

16.4 เมื่อผานขั้นตอนการลอกอิน ระบบจะสงจอภาพแบบฟอรมการขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน -

รหัสผาน (สําหรับหัวหนาหนวยงานราชการ) มาแสดงบนจอภาพดังรูปภาพที่ 4.54 

16.5 ใหใหคลิกที่ปุมสงกรมบัญชีกลาง    เพื่อสงขอมูลการลงทะเบียนเพื่อ

กําหนดสิทธิ์การขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผาน (สําหรับหัวหนาสวนราชการ) และยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอ

ใช CGD Direct Payment Token key ในระบบงาน และทําหนังสือนําพรอมเอกสารแบบฟอรมสงกรมบัญชีกลาง 

คลิก 

 
รูปภาพที่ 4.54 

16.6 ระบบจะแสดงจอภาพขางลางนี้ใหปอนเลขที่หนังสือ ดังรูปภาพที่ 4.54 (1) 
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รูปภาพที่ 4.54 (1) 
16.7 ใหปอนเลขที่หนังสือออก เพื่อสงกรมบัญชีกลาง ดังรูปภาพที่ 4.54 (2) และกดปุมตกลง 

  จะปรากฏขอความวา “สงขอมูลรียบรอยแลว” ดังรูปภาพที่ 4.54 (3) 

 

รูปภาพที่ 4.54 (2) 

  

รูปภาพที่ 4.54 (3) 

16.8 ใหกดปุมปด  ในจอภาพรูปภาพที่ 4.54 (3) เมื่อสงขอมูลเสร็จสมบูรณ 
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16.9 กรณีที่มีเจาหนาบางคนยังไมทําการสมัครสมาชิก และ/หรือการยื่นแบบลงทะเบียนผูมีสิทธิ์

ขอใช CGD Direct Payment Token key ในระบบงาน ระบบจะไมยินยอมใหสงขอมูลมายังกรมบัญชีกลาง ดัง

ปรากฎตามรูปภาพที่ 4.54 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4.54 (4) 
หมายเหต ุ สวนราชการ / หนวยงานสามารถสงขอมูลมากรมบัญชีกลาง โดยใชปมุ 

ไดตลอดเวลา แตเมื่อกรมบัญชีกลางไดรับเร่ืองแลว สวนราชการ / หนวยงานจะไมสามาร

สงขอมูลโดยใชปุม น

ถ

ี้ 

12. กรณีที่ไมผานการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางจะสงตนเรื่องและเอกสารทั้งหมดคืน
สวนราชการ / หนวยงาน และระบบจะทําการลางวันที่สงกรมบัญชีกลาง วันที่รับเร่ือง และเปลี่ยนสถานะจาก 

“รออนุมัติ” เปน “รอสง” ซึ่งสวนราชการ / หนวยงานสามารถคนหารายการที่ไมผานการอนุมัติมาแกไขได เมื่อแกไข

เรียบรอยใหทาํขอ 16  

13.  กรณีที่หนวยงานขอยกเลิกการสงขอมูล หนวยงานแจงกรมบัญชีกลางและจะตองรอใหกรมบัญชีกลาง

ทําการยกเลิกรายการ โดยกรมบัญชีกลางจะสงตนเรื่องและเอกสารทั้งหมดคืนสวนราชการ / หนวยงาน และ

ระบบจะทําการลางวันที่สงกรมบัญชีกลาง วันที่รับเร่ือง วันที่อนมุัติและเปลี่ยนสถานะจาก “อนุมัติ” เปน “รอสง” 

ซึ่งสวนราชการ / หนวยงานสามารถคนหารายการที่ไมผานการอนุมตัิมาแกไขได เมื่อแกไข 

สวนที่ 4 การตรวจสอบสถานะ 

ผูใชงานทุกคนสามารถเขามาสอบถามความคืบหนาของการลงทะเบียนในโครงการจายตรงเงินเดือนฯ  

หลังจากที่ไดมีการสงขอมูลการลงทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิ์การขอ/ยกเลิกรหัสผูใชงาน-รหัสผานและการยื่นแบบ

ลงทะเบียนผูมีสิทธิ์ขอใช CGD Direct Payment Token key ในระบบงาน และทําหนังสือนําพรอมเอกสารแบบฟอรม

ทั้งหมดสงมายังกรมบัญชีกลางเรียบรอยแลว 
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 ข้ันตอนการตรวจสอบสถานะสามารถทําไดดังตอไปนี้ 

1. คลิกเมนู “การลงทะเบียน” บนหนาจอภาพการลงทะเบียนหรือจอภาพอื่นที่แสดงแถบเมนูนี้ 

 ระบบจะแสดงเมนูยอยดังรูปภาพที่ 4.55 

2. ใหคลิกเลือกมูยอย “ตรวจสอบสถานะ”  ดังรูปภาพที่ 4.55  ระบบจะแสดงจอภาพการลอกอิน ดัง

รูปภาพที่ 4.56 

3. ใหปอนรหัสผูใชงาน(เลขประจําตวัประชาชน)และรหัสผานที่กาํหนดในหนาจอภาพการสมคัรสมาชกิ 

(กรณีที่ไมมีการเปลี่ยนรหัสผาน) 

4. กดปุมตกลง  เพื่อเขาสูข้ันตอนการตรวจสอบสถานะ ระบบจะทาํการตรวจสอบรหัสผูใชงาน

และรหัสผานวาถูกตองหรือไม 

5. เมื่อผานขั้นตอนการลอกอิน ระบบจะสงจอภาพตรวจสอบสถานะ มาแสดงบนจอภาพ  ซึ่งจะแสดง

สถานะตางๆ ของรายการแตละคน 

 

1

คลิก 

 

รูปภาพที่ 4.55 
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จอภาพการลอกอิน 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานทุกคนที่ตองการสอบถามความคืบหนาของการลงทะเบียนในโครงการจาย

ตรงเงินเดือนฯ ปอนรหัสผูใชงาน รหัสผาน เพื่อใหสามารถเขามาตรวจสอบสถานะการอนุมัติสิทธิก์ารเขาใช

ระบบงาน ขอมูลและการยืน่แบบขอใช CGD direct payment Token key ดังรูปภาพที่ 4.56 

 

รูปภาพที่ 4.56 

การใชงานกับจอภาพการลอกอิน 

1. ปอนรหัสผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) และรหัสผานทีก่าํหนดในสวนที่ 1 สมัคร

สมาชิก ดังรูปภาพที ่4.57 

2. กดปุมตกลง  ระบบจะทาํการตรวจสอบรหัสผูใชงาน  และรหัสผานถูกตองหรือไม 

3. กรณีที่ Login ผาน จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที ่4.58 สําหรับรายละเอียดการใชงานใหดทูี่

จอภาพตรวจสอบสถานะ ตอไป 
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รูปภาพที่ 4.57 

 

รูปภาพที่ 4.58 
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4. กรณีที่ปอนรหสัผูใชงาน (เลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั) และ/หรือรหัสผานไมถกูตองตอน Login  

กลาวคือ Login ไมผาน ระบบจะแสดงการทํางานเชนเดยีวกับจอภาพการลอกอินของ “แบบฟอรมการขอ/ยกเลิก

รหัสผูใชงาน -รหัสผาน (สําหรับหวัหนาหนวยงานราชการ)” ที่กลาวมาแลวขางตน   

จอภาพตรวจสอบสถานะ 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานทุกคนที่ตองการสอบถามความคืบหนาของการลงทะเบียนในโครงการจาย

ตรงเงินเดือนฯ สามารถเขามาตรวจสอบสถานะการอนุมัติสิทธิ์การเขาใชระบบงาน ขอมูลและการยื่นแบบขอใช 

CGD direct payment Token key  

การใชงานกับจอภาพตรวจสอบสถานะ 

1. ผูใชงานจะตองผานขั้นตอนจากจอภาพการลอกอินมาเรียบรอยแลว 

2. จากจอภาพรูปภาพที ่4.58 จะแสดงรายละเอียดการลงทะเบยีนของผูใชงานหลงัจากทีห่นวยงานได

สงขอมูลมายังกรมบัญชีกลางแลว  ซึ่งอยูในสถานะ “รอรับเร่ือง” 

 
รูปภาพที่ 4.59 
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3. เมื่อกรมบัญชีกลางรับเรื่องแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนของผูใชงานจาก สถานะ 

“รอรับเร่ือง” เปน “รออนุมัติ” พรอมแสดงวันที่กรมบัญชีกลางรับเร่ือง ดังรูปภาพที่ 4.59 และเมื่อกรมบัญชีกลาง

อนุมัติแลว ระบบจะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนของผูใชงานจาก สถานะ “รออนุมัติ” เปน “อนุมัติแลว” พรอม

แสดงวันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ  

4. ผูใชงานจะตองรอจนกวากรมบัญชีกลางจะสงรหัสผูใชงาน รหัสผาน และอุปกรณ Token Key ของ

แตละหนวยงานกลับไปยงัหนวยงาน หรือไดรับแจงจากกรมบัญชกีลางใหมารับที่สํานกับรหิารการรบั-จายเงนิภาครัฐ 

ซึ่งปนการจบการทาํงาน 

   

 

 


	- Authentication หมายถึง การรับรองตัวตนของบุคคลว่าเป็นผู้นั้นจริง
	- Non-Repudiation หมายถึง ไม่ยอมให้ปฏิเสธได้ว่าตนไม่ใช่ผู้ส่งข้อมูลนั้น
	 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน (Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง หรือขั้นตอนที่ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง ดังนั้น การพิสูจน์ตัวตน จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าใช้ระบบ ผู้เข้าใช้ระบบต้องถูกยอมรับจากระบบว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้ การพิสูจน์ตัวตนเป็นการตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลนั้นจริง

