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1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศแต่ละระบบมักมีฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ต่อผู้ใช้งานที่จาเป็นต้องเข้าใช้งานหลายระบบ เนื่องจากต้องมีและจดจาชื่อผู้ใช้ (Log in) และรหัสผ่าน (Password)
หลายชุด บางท่านจึงเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวสาหรับทุกระบบ หรือใช้รหัส ผ่านที่จาง่าย ซึ่งเสี่ยงต่อการ
ถูกขโมยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปใช้เพื่อขโมยข้อมูล หรือนาไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ ได้
ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (สพร.) ทราบถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด ท า ระบบยื น ยั น ตั ว บุ ค คลกลาง
(e-Authentication Service) ขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชน และเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถเข้ า ถึ ง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งที่เป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) และระบบงานภายในของ
ภาครัฐ (Back Office) โดยมีการควบคุม รักษาความปลอดภัยด้วยมาตรการอันเหมาะสม นอกจากนี้ระบบยืนยันตัว
บุคคลดังกล่าวยังรองรับการเข้าถึงระบบงานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On: SSO) กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อ
เข้าใช้งานระบบ (Log in) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้าอีก
ระบบยื น ยั น ตัว บุ คคลกลางเป็ น ก้าวส าคัญ ไปสู่ การให้ และรั บบริ การแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน
ลักษณะ Single Window Entry อันจะเป็นการอานวยความสะดวกต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ ได้อย่าง
บูรณาการ นอกจากนี้ ในอนาคตถ้าหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้งานร่วมกันได้แล้ว ก็จะเป็นการเพิ่ม
ความสะดวกต่อหน่วยงานอีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องจัดเก็บ บริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลดังกล่าว
เอง

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ




ผู้ใช้งานทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความสะดวกในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นระบบบริการอิเล็ กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service) และระบบงานภายในของภาครัฐ (Back
Office) โดยอาศัยหลักฐานอ้างอิง (Authentication Credential) ชุดเดียว โดยหลักฐานอ้างอิงดังกล่าวอาจ
เป็น Log in/ Password หรือในอนาคตอาจเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
หน่วยงานภาครัฐไม่จาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสาหรับยืนยันตัวบุคคลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและดูแลรักษาฐานข้อมูลผู้ใช้งาน และระบบการยืนยันตัวบุคคล

3. รายละเอียดติดต่อ/ สอบถาม
ผู้ใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบยืนยันตัวบุคคลกลางเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center
ของ สพร. หรือ contact@dga.or.th หรือ โทร. 0-2612-6060
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4. ภาพรวมของระบบ
องค์ประกอบหลักในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภาครัฐกับระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบ Single Sign-On
สามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 4-1

Web Portal

e-Authentication Service

Internet Network

รูปที่ 4-1 องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภาครัฐกับระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง






เว็บไซต์ท่าสาหรับเข้าถึงข้อมูลและระบบงานต่าง ๆ ของภาครัฐ (Web Portal) - เว็บไซต์ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารระบบงานต่าง ๆ ไว้ในเว็บไซต์เดียว เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการเข้าถึงข้อมูล และระบบงานต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
 ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) ซึ่งรวบรวมข้อมูล และบริการ
ต่าง ๆ สาหรับประชาชนทั่วไป
 เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน ซึ่ ง มั ก จะรวบรวมลิ ง ค์ ไ ปยั ง ระบบงานต่ า ง ๆ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานนั้ น ๆ
จาเป็นต้องใช้ อาทิเช่น ระบบเว็บเมล์ ระบบอินทราเน็ต หรือระบบงานภายในอื่น ๆ เป็นต้น
ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication Service) เป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลโดยอาศัย
หลักฐานอ้างอิง (Authentication Credential) ที่เหมาะสม โดยหลักฐานอ้างอิงดังกล่าวอาจเป็น Login/
Password หรือในอนาคตอาจเป็น One Time Password หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ระบบสารสนเทศภาครัฐ – ครอบคลุมถึงระบบต่าง ๆ ดังนี้
 ระบบบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (e-Service) หมายถึ ง ระบบของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ให้ บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับประชาชน ผู้ประกอบการ หรือชาวต่างชาติ โดยบริการดังกล่าวอาจจะเป็นใน
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ลั กษณะของการให้ ข้อมูล (Information) มีการปฏิสั มพันธ์กับประชาชน (Interaction) รองรับการ
ดาเนินธุรกรรมภาครัฐ (Interchange Transaction) หรืออยู่ในระดับของการบูรณาการ (Integration)
ก็ได้
 ระบบงานภายในของภาครัฐ (Back Office) หมายถึง ระบบของหน่วยงานภาครัฐซึ่งใช้ในการบริห าร
จัดการ สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิเช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ
งบประมาณ ระบบยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น
การลงชื่อเข้าใช้งานแบบรวมศูน ย์ (Single Sign-On) หมายถึง การที่ ผู้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้ง าน
ระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้าอีก ทั้งนี้
 ถึงแม้ผู้ใช้งานจะไม่ต้อง Login ซ้าอีกครั้งที่ระบบถัด ๆ ไป แต่ระบบดังกล่าวก็ยังคงต้องเป็นผู้ตรวจสอบ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของผู้ใช้งานนั้น ๆ
 ในกรณีที่ระบบยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานเพื่อการยืนยันตัวบุคคล ระบบนั้น ๆ ก็ยังสามารถทา
ได้
 ผู้ใช้งานยังสามารถ Login เพื่อระบบต่าง ๆ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบเว็บไซต์กลาง

4.1 รายละเอียดระบบ
ชื่อระบบ:
เจ้าของระบบ:
สถาปัตยกรรมระบบ:

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication) สาหรับประชาชน
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
Web-based

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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4.2 การกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ
ระบบยื น ยั น ตั ว บุ ค คลกลาง (e-Authentication) ส าหรั บ ประชาชน จะมี ก ารก าหนดสิ ท ธ์ ก ารเข้ า ใช้ ง าน
โดยจาแนกตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้
เมนู/ ฟังก์ชันงาน

เข้าสู่ระบบ (Log in)/ ออกจากระบบ (Log out)
จัดการข้อมูลบัญชีของตัวเอง
- เปลี่ยนรหัส
- แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
- ดูประวัติการเข้าระบบ
- ยืนยันหมายเลขบัตรประชาชน
- ยืนยัน E-mail Address
- ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ลืมรหัสผ่าน
จัดการผู้ใช้งาน
- ค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
- เพิ่ม/ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
- แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
- ลบบัญชีผู้ใช้งาน
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- Reset รหัสผ่าน
- เรียกดูประวัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
- ดูรายละเอียดข้อมูลบุคคลแบบ XML
- กาหนดสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบหน่วยงาน

ประชาชน/
บุคคลธรรมดา

ผู้ดูแลระบบ
ระดับหน่วยงาน

ผู้ดูแลระบบ


















































































หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication) สาหรับประชาชนใน
สิทธิ์ของผู้ใช้งาน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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5. การเริ่มต้นใช้งาน
เมื่อผู้ ใช้งานต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ใด ๆ ผ่ านระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง
(e-Authentication) ส าหรั บ ประชาชน นั้ น สามารถเข้ า ใช้ ง านได้ ที่ URL: https://accounts.egov.go.th/
ดังรูปที่ 5-1

รูปที่ 5-1 หน้าหลักของระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication) สาหรับประชาชน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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6. การลงทะเบียน/ สมัครสมาชิก
ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียน/ สมัครสมาชิกได้ที่ ในหน้าหลักของระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication)
สาหรับประชาชน ให้คลิกที่

รูปที่ 6-1 หน้าหลัก: สมัครสมาชิก
ในหน้าตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง ให้คลิกที่

รูปที่ 6-2 หน้าข้อตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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จากนั้นจะเข้าสู่หน้าลงทะเบียน/ สมัครสมาชิก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ๆ
1) กรอกชื่อ-นามสกุลจริง

รูปที่ 6-3 หน้าสมัครสมาชิก (1): กรอกชื่อ-นามสกุลจริง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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2) กรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

รูปที่ 6-4 หน้าสมัครสมาชิก (2): กรอกเลขประจาตัวประชาชน
จากนั้น ให้ทาการยืนยันหมายเลขบัตรประชาชน โดยคลิกที่ “กดเพื่อยืนยัน”

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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รูปที่ 6-5 หน้าสมัครสมาชิก (2): ยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง
ระบบจะนาเข้าสู่หน้าต่างยืนยันตัวบุคคลกลางกับกรมการปกครอง ให้ทาการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบบ
ร้องขอ และคลิกที่

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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รูปที่ 6-6 หน้าต่างยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง
เมื่อยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นผลการยืนยันตัวบุคคล ดัง

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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รูปที่ 6-7 หน้าต่างยืนยันตัวบุคคลกับกรมการปกครอง: ยืนยันตัวเรียบร้อยแล้ว
เมื่ อ กลั บ มาที่ ห น้ า สมั ค รสมาชิ ก ระบบจะแสดงสถานะการยื น ยั น ตั ว บุ ค คลเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ค ลิ ก ที่
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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รูปที่ 6-8 หน้าสมัครสมาชิก (2): สถานะยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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3) กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล (E-mail Address) ที่ติดต่อได้ เนื่องจากจะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งการ
แจ้ ง เตื อ นและ/หรื อ รหั ส OTP เพื่ อ ใช้ ใ นการยื น ยั น ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ (E-mail Address นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น
Username ในการ Log in เข้าสู่ระบบได้ด้วย)

รูปที่ 6-9 หน้าสมัครสมาชิก (3): กรอกเบอร์มือถือและอีเมล
จากนั้น ให้ทาการยืนยันหมายเลขบัตรประชาชน โดยคลิกที่ “กดเพื่อยืนยัน”

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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รูปที่ 6-10 หน้าสมัครสมาชิก (3): ยืนยันเบอร์มือถือ
เมื่อเข้าสู่หน้าต่างยืนยันเบอร์มือถือ ให้ระบุรหัส OPT ที่ได้รับทาง SMS (ที่มีรหัสอ้างอิงตรงกัน) และคลิกที่

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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รูปที่ 6-11 หน้าต่างยืนยันเบอร์มือถือ
จากนั้น ระบบจะแสดงผลการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ดังรูปที่ 6-10

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 6-12 หน้าต่างยืนยันเบอร์มือถือ: ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เมื่อกลับมาที่หน้ าสมัครสมาชิก ระบบจะแสดงสถานะการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือเรียบร้อ ยแล้ ว
ให้คลิกที่
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 6-13 หน้าสมัครสมาชิก (3): แสดงสถานะยืนยันเบอร์มือถือเรียบร้อยแล้ว
4) กรอกบั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ง าน (Username) ตั้ ง รหั ส ผ่ า น (Password) และยื น ยั น รหั ส ผ่ า นดั ง กล่ า ว และคลิ ก ที่
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5)
หมายเหตุ:
- บัญชีผู้ใช้งาน หรือ Username สามารถทาการระบุใหม่ได้ (ชื่อนี้ระบบจะแสดงอยู่ที่ด้านขวาบนของจอ
ตลอดการเข้าใช้งานระบบ) โดยต้องระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและ/หรือตัวเลขอย่างน้อย 5 ตัวอักษร
(ยกเว้น: สัญลักษณ์และอักขระพิเศษ)
- รหัสผ่าน ให้ระบุเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันอย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ยกเว้น: สัญลักษณ์
และอักขระพิเศษ)

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน้า 17
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 6-14 หน้าสมัครสมาชิก (4): กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมัคร และคลิกที่

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ดังรูปที่ 6-15
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 6-15 หน้าสมัครสมาชิก (5): ตรวจสอบและสมัครสมาชิก
จากนั้น ระบบจะแสดงผลการลงทะเบียน ดังรูปที่ 6-16

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 6-16 แสดงผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งระบบจะทาการส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานทาการคลิกที่ลิงค์ ดังรูปที่ 6-17

รูปที่ 6-17 อีเมลตอบกลับการลงทะเบียนจากระบบ: ยืนยันอีเมล
จากนั้น ระบบจะแสดงผลการยืนยันอีเมล ดัง รูปที่ 6-18 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน/ สมัคร
สมาชิกระบบยืนยันตัวบุคคลกลางสาหรับประชาชน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 6-18 แสดงผลการยืนยันอีเมล

7. การเข้าสู่ระบบ (Log in)
เมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบยื น ยั น ตัว บุคคลกลางฯ สามารถเข้าใช้งานได้โ ดย เมื่อเข้าสู่ ห น้าหลั ก ให้ คลิ ก ที่
ปุ่ม
ดังรูปที่ 7-1

รูปที่ 7-1 หน้าหลักระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (e-Authentication) สาหรับประชาชน: แสดงเมนู เข้าสู่ระบบ

ในหน้า Log in ให้ระบุ Username และ Password และคลิกที่ปุ่ม
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ดังรูปที่ 7-2
หน้า 21
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 7-2 หน้า Log in เข้าสู่ระบบ
ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username)

รหัสผ่าน
ปุ่ม
ปุ่ม
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิก

คาอธิบาย

สามารถระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username)
โดยระบุเป็นอีเมล (E-mail Address)
หรือหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีที่ได้ทาการ
บันทึกไว้กับระบบในขั้นตอนลงทะเบียนแล้ว)
ระบุ Password
คลิกหลังจากที่ทาการระบุ Username และ Password เรียบร้อยแล้ว
คลิกเมื่อต้องการยกเลิกการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะกลับไปยังหน้าแรก
ของระบบยืนยันตัวบุคคลกลางฯ
คลิกเมื่อผู้ใช้งานจารหัสผ่านไม่ได้ ดูหัวข้อที่ 10
คลิกเมื่อผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียน/ สมัครสมาชิกกับระบบยืนยันตัว
บุคคลกลาง ดูหัวข้อที่ 6

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 7-3 แสดงชื่อผู้ใช้งานหลัง Log in
ในกรณีที่บั ญชีผู้ ใช้งานถูกระงับ ใช้งาน เมื่อทาการ Log in ระบบจะทาการแจ้งเตือนสถานการณ์ใช้งาน
ดังรูปที่ 7-4

รูปที่ 7-4 หน้า Log in: แสดงการแจ้งเตือนสถานการณ์ใช้งานถูกระงับใช้

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

8. การออกจากระบบ (Log out)
เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกจากการใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลางฯ สามารถดาเนินการได้โดยคลิกที่คอน
และคลิกที่ปุ่ม

รูปที่ 8-1 แสดงการ Log out

9. บัญชีใช้งานของฉัน
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเข้ า ไปด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ในระบบได้ โ ดยคลิ ก ที่ ไ อคอน

และคลิ ก ที่ ปุ่ ม

รูปที่ 9-1 แสดงปุ่มบัญชีของฉัน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

ในหน้าบัญชีของฉัน ผู้ใช้งานสามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 9-2
 เปลี่ยนรหัสผ่าน (ดูหัวข้อ 9.1.2)
 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (ดูหัวข้อ 9.2.2)
 ดูประวัติการเข้าระบบ (ดูหัวข้อ 9.3)
 ยืนยันเลขบัตรประชาชน (ดูหัวข้อ 9.1)
 ยืนยันอีเมล (ดูหัวข้อ 9.4.2)
 ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ดูหัวข้อ 9.6)

รูปที่ 9-2 หน้าบัญชีของฉัน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.1 บัญชีผู้ใช้งาน/ รหัสผ่าน
9.1.1 การเรียกดูบัญชีผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของตนเองได้ที่ ในหน้าบัญชีของฉัน คลิกที่ “ดูข้อมูลบัญชี
ผู้ใช้งาน” ดังรูปที่ 9-3

รูปที่ 9-3 หน้าบัญชีของฉัน: ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
จากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน จะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 9-4

รูปที่ 9-4 หน้าข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.1.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถด าเนิ น การเปลี่ ย นหั ว ผ่ า น (Password) ได้ ด้ ว ยท่ า นตั ว เองได้ ที่ ในหน้ า บั ญ ชี ข องฉั น
คลิกที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ดังรูปที่ 9-5

รูปที่ 9-5 หน้าบัญชีของฉัน: เปลี่ยนรหัสผ่าน
ระบบแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน ดังรูปที่ 9-6

รูปที่ 9-6 หน้าต่างเงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 9-7 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน
ระบบจะแสดงสถานการณ์เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 9-8

รูปที่ 9-8 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน: แสดงสถานะการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานลอง Log out ออกจากระบบแล้ว Log in เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.2 ข้อมูลส่วนบุคคล
9.2.1 การเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ ใช้งานสามารถเรี ย กดูร ายละเอีย ดข้อมูล ส่ วนบุคคลของตัวท่านเองได้ที่ ในหน้าบัญชีของฉัน ให้ คลิ กที่
“ดูข้อมูลส่วนบุคคล” ดังรูปที่ 9-17

รูปที่ 9-9 หน้าบัญชีของฉัน: ดูข้อมูลส่วนบุคคล

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 9-10 หน้ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.2.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตั ว ท่ า นเองได้ ที่ ในหน้ า บั ญ ชี ข องฉั น คลิ ก ที่
“แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล” ดังรูปที่ 9-11

รูปที่ 9-11 หน้าบัญชีของฉัน: ดูข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ดังรูปที่ 9-12

หน้า 31
OpenID_V2_UserManual_27062018

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 9-12 หน้ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล: ปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานสามารถดาเนินการแก้ไขข้อมูลในหน้าปรับปรุงรายละเอียดผู้ใช้งานนี้ เมื่อแก้ไขถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้คลิกที่

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 9-13 หน้ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
ชื่อกลาง
นามสกุล
วัน-เดือน-ปีเกิด

อาชีพ
ข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
ออกโดย
วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รายละเอียด

ระบุเพศ โดยคลิกที่ เพื่อเลือกจากตัวเลือก
กรอกคาหน้าชื่อ
ระบบแสดงชื่อจริงให้โดยอัตโนมัติ (จากที่ลงทะเบียนไว้)
หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แจ้งมายัง EGA Contact
Center (ดูหัวข้อที่ 3) พร้อมสาเนา/ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลดังกล่าว
ระบุชื่อกลาง (ถ้ามี)
ระบบแสดงนามสกุลให้โดยอัตโนมัติ (จากที่ลงทะเบียนไว้)
หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แจ้งมายัง EGA Contact
Center (ดูหัวข้อที่ 3) พร้อมสาเนา/ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลดังกล่าว
ระบุวัน-เดือน-ปี พ.ศ. เกิด โดยการคลิกที่ไอคอน ระบบจะแสดงปฏิทิน ให้
ทาการระบุวัน-เดือน-ปี พ.ศ. โดยให้ระบุปี พ.ศ. เดือน และวันที่ตามลาดับ

ระบุอาชีพ ณ ปัจจุบัน
ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ใช้งานทาการยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงให้
อัตโนมัติและไม่สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงได้
ระบุชื่อสถานที่ที่ออกบัตรประจาตัวประชาชนให้ เช่น ที่ว่าการอาเภอ เทศบาล
อาเภอ/ ตาบล เป็นต้น
ระบุวัน-เดือน-ปี พ.ศ. ที่ออกบัตรประจาตัวประชาชน
โดยการคลิกที่ไอคอน ระบบจะแสดงปฏิทิน ให้ทาการระบุวัน-เดือน-ปี พ.ศ.
โดยให้ระบุปี พ.ศ. เดือน และวันที่ตามลาดับ
ระบุวัน-เดือน-ปี พ.ศ. ที่บัตรประจาตัวประชาชน
โดยการคลิกที่ไอคอน ระบบจะแสดงปฏิทิน ให้ทาการระบุวัน-เดือน-ปี พ.ศ.
โดยให้ระบุปี พ.ศ. เดือน และวันที่ตามลาดับ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

ฟิลด์ข้อมูล/ ปุ่ม

ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
อีเมลสาหรับใช้ในระบบ

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
แจ้ง SMS เวลาเข้าใช้งาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
บ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ซอย
ถนน
จังหวัด
เขต/ อาเภอ
แขวง/ ตาบล
รหัสไปรษณีย์
ปุ่ม

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รายละเอียด

- ระบบแสดง E-mail Address ให้โดยอัตโนมัติ (จากที่ได้ลงทะเบียนไว้)
- ผู้ใช้งานสามารถทาการแก้ไขได้ แต่ผู้ใช้งานต้องทาการยืนยันอีเมลใหม่นี้ด้วย
เนื่องจากระบบจะใช้อีเมลดังกล่าวเป็น Username และสาหรับติดต่อแจ้ง
เตือนจากระบบไปยังผู้ใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ ที่ทางาน
ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ใช้งานทาการยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงให้
อัตโนมัติและไม่สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงได้
ระบุสถานะการแจ้งเตือนต่าง ๆ ของระบบผ่านทาง SMS นี้ด้วย โดยคลิกที่
เพื่อตั้งค่าสถานะแจ้ง SMS
เลขที่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน/ อาคาร
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ระบุจังหวัด โดยคลิกที่ เพื่อเลือกจากตัวเลือก
คลิกที่ เพื่อเลือกชื่ออาเภอ/ เขต
หมายเหตุ: ระบบจะแสดงตัวเลือกภายใต้จังหวัดที่เลือกไว้
คลิกที่ เพื่อเลือกชื่อตาบาล/ แขวง
หมายเหตุ: ระบบจะแสดงตัวเลือกภายใต้จังหวัดที่เลือกไว้
รหัสไปรษณีย์
คลิก หลังจากที่ระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เพื่อบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลระบบ ระบบจะแสดงสถานการณ์การปรับปรุงข้อมูลในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 9-14

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 9-14 แสดงสถานการณ์ปรับปรุงข้อมูลส่วยบุคคลเรียบร้อยแล้ว
9.3 ประวัติการเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูประวัติการเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคลกลางของท่านเองได้ที่ ในหน้าบัญชีของฉัน ให้
คลิกที่ “ดูประวัติการเข้าระบบ”

รูปที่ 9-15 หน้าบัญชีของฉัน: ดูประวัติการเข้าระบบ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

เมื่อเข้าสู่ ห น้ าประวัติ การเข้าใช้งานระบบ ผู้ ใช้งานสามารถทาการระบุเงื่อนไข คลิ กที่
ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังรูปที่ 9-16

รูปที่ 9-16 หน้าประวัติการเข้าใช้งานระบบ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.4 การยืนยันเลขบัตรประชาชน/ เปลี่ยนชื่อสกุล
9.4.1 การยืนยันเลขบัตรประชาชน
ผู้ใช้งานสามารถดาเนินการยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนได้ที่หน้าบัญชีของฉัน และคลิกที่ “ยืนยันเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน” ดังรูปที่ 9-17
หมายเหตุ : การยื น ยั น ตัว บุ คคลด้ว ยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลั กนั้น ผู้ ดูแลระบบของหน่ว ยงานไม่ส ามารถ
ดาเนินการยืนยันให้ผู้ใช้งานได้ ผู้ใช้งานเจ้าของบัญชีเท่านั้นต้องดาเนินการยืนยันตัวบุคคลด้วยตนเอง

รูปที่ 9-17 หน้าบัญชีของฉัน: เมนูยืนยันเลขบัตรประจาตัวประชาชน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

เมื่อเข้าสู่หน้ าการยื นยัน ข้อมูล บุ คคล ให้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัว ประชาชน 13 หลัก และคลิ กที่ปุ่ ม
ดังรูปที่ 9-18

รูปที่ 9-18 หน้ายืนยันข้อมูลบุคคล
จากนั้ น จะเข้าสู่ ห น้ ายื น ยัน ตัวบุ คคลกับกรมการปกครอง ให้ ผู้ ใช้งานกรอกข้อมูล ตามจริงที่ระบบร้องขอ
รวมทั้งชื่อ-นามกุลที่เปลี่ยนใหม่ในหน้านี้ด้วย และคลิกที่
เมื่อยืนยันตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว ในหน้าบัญชีของฉัน สถานะการยืนยันตัวบุคคลจะมีสัญลักษณ์
อยู่หลังเลขบัตรประจาตัวประชาชน) ดังรูปที่ 9-18

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

(แสดง
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

รูปที่ 9-19 หน้าบัญชีของฉัน: ยืนยันข้อมูลบุคคลเรียบร้อยแล้ว
สังเกต: ในกรณีที่มีข้อมูลในระบบ สถานะการยืนยันข้อมูล จะเป็นดังนี้
(สีแดง) คือ ยังไม่มีการยืนยันข้อมูล
(สีเขียว) คือ ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.4.2 การยืนยันการเปลี่ยนชื่อนามสกุล
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถด าเนิ น การยื น ยั น การเปลี่ ย นชื่ อ และ/หรื อ นามสกุ ล ได้ ที่ ห น้ า บั ญ ชี ข องฉั น และคลิ ก ที่
“ยืนยันการเปลี่ยนชื่อนามสกุล”
หมายเหตุ: กรณีที่ต้องการยืนยันการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลกับระบบ ผู้ใช้งานจาเป็นต้องดาเนินการยืนยันตัว
บุคคลก่อน (ดูหัวข้อ 9.4.1) จึงจะเห็นเมนูนี้ได้

รูปที่ 9-20 หน้าบัญชีของฉัน: ยืนยันการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

ในหน้าการยืนยันข้อมูลบุคคล ให้คลิกที่

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

ดังรูปที่ 9-21

รูปที่ 9-21 หน้าการยืนยันข้อมูลบุคคล
จากนั้ น จะเข้าสู่ ห น้ ายื น ยัน ตัวบุ คคลกับกรมการปกครอง ให้ ผู้ ใช้งานกรอกข้อมูล ตามจริงที่ระบบร้องขอ
รวมทั้งชื่อ-นามกุลที่เปลี่ยนใหม่ในหน้านี้ด้วย และคลิกที่

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

9.5 การยืนยันอีเมล
ผู้ ใช้งานสามารถดาเนิ น การยื น ยั น Email Address ของตนเองกับระบบได้ที่ ห น้าบัญชี ของฉัน และคลิ ก ที่
“ยืนยันอีเมล” ดังรูปที่ 9-22
หมายเหตุ: การยืนยัน E-mail Address นั้น ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการยืนยันให้ผู้ใช้งานอื่น ๆ
ได้ ผู้ใช้งานเจ้าของบัญชีเท่านั้นต้องดาเนินการยืนยันอีเมลด้วยตนเอง

รูปที่ 9-22 หน้าบัญชีของฉัน: เมนูยืนยันอีเมล
สังเกต: ในกรณีที่มีข้อมูลในระบบ สถานะการยืนยัน มีดังนี้
(สีแดง) คือ ยังไม่มีการยืนยันข้อมูล
(สีเขียว) คือ ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

ในหน้ า การยื น ยั น อี เ มลผู้ ใ ช้ง าน ให้ ท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ E-mail-Address และคลิ ก ที่ ปุ่ม
ดังรูปที่ 9-23

รูปที่ 9-23 หน้าการยืนยันอีเมลผู้ใช้งาน

รูปที่ 9-24 หน้าการยืนยันอีเมลผู้ใช้งาน: แจ้งผลการยืนยันอีเมล
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9.6 การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ผู้ ใช้งานสามารถดาเนิ น การยื น ยั น หมายเลขโทรศั พ ท์มื อถื อ ได้ที ห น้า บัญชี ข องฉัน ให้ คลิ กที่ “ยืน ยัน เบอร์
โทรศัพท์มือถือ” ดังรูปที่ 9-25
หมายเหตุ: การยืนยันหมายเลขโทศัพท์มือถือนั้น ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการยืนยันให้ผู้ใช้งานได้
ผู้ใช้งานเจ้าของบัญชีเท่านั้นต้องดาเนินการยืนยันด้วยตนเอง

รูปที่ 9-25 หน้าบัญชีของฉัน: เมนูยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ
สังเกต: ในกรณีที่มีข้อมูลในระบบ สถานะการยืนยัน มีดังนี้
(สีแดง) คือ ยังไม่มีการยืนยันข้อมูล
(สีเขียว) คือ ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว
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ในหน้าการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และคลิกที่
ปุ่ม
ดังรูปที่ 9-26

รูปที่ 9-26 หน้าการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ (1)
จากนั้น ให้ทาการระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และคลิกที่ปุ่ม

ดังรูปที่ 9-27

รูปที่ 9-27 หน้าการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ (2)
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน้า 46
OpenID_V2_UserManual_27062018

ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)
สานักนายกรัฐมนตรี

การใช้งานระบบ (User Manual)
รุ่นเอกสาร 2.0

10. ลืมรหัสผ่าน
เมื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน ในหน้า Log in ให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน ?” ดังรูปที่ 10-1

รูปที่ 10-1 หน้า Log in: แสดงเมนูลืมรหัสผ่าน ?
เมื่อเข้าสู่ ห น้ า ค้ น หาบั ญชี ข องท่ าน ให้ ทาการระบุชื่ อ บัญ ชี ผู้ ใช้ง าน (Username) หรือ E-mail Address
หรือหมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกที่ปุ่ม
ดังรูปที่ 10-2
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รูปที่ 10-2 หน้าค้นหาบัญชีของท่าน
ระบบจะดาเนินการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ E-mail Address ของท่านที่
แจ้งไว้กับระบบ ดังรูปที่ 10-3

รูปที่ 10-3 หน้าผลการค้นหาบัญชีของท่าน

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

หน้า 48
OpenID_V2_UserManual_27062018

