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เร่ิมต้นการใช้งาน 

1.1 ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ็ 

รูปแบบจอภาพท่ีใช้สําหรับระบบ ลงทะเบียน และตดิตามสถานะงาน  แบง่ออกเป็น 4 สว่น

สําคญัตามจอภาพตวัอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

Header (1) แสดงสญัลกัษณ์ของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ช่ือระบบและ

ข้อความต้อนรับผู้ใช้งาน 

เมนูรายการ 

(Menu Bar) (2) 

ประกอบด้วยรายการคําสัง่ของระบบงานท่ีผู้ใช้ระบบเลือกโดยจะมี

การจดัรายการคําสัง่ออกเป็นหมวดหมูเ่พ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

ส่วนแสดงข้อมูล 

(Detail) (3)  

เป็นพืน้ท่ีสําหรับแสดงข้อมลูรายการตา่งๆ 

 

Footer Bar (ถ้ามี) (4) รายละเอียดผู้จดัทํา 

สว่นประกอบตา่ง ๆ ของจอภาพถกูแสดงไว้ดงัภาพตอ่ไปนี ้

 

 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงโครงร่าง (Layout) ของจอภาพ 

(1) 

 

 

 

 

 

(2) 

 

(3) 

(4) 
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1.2 ข้อความตอบกลับจากระบบ (Message Response) 

การใช้งานระบบ ผู้ใช้ งานอาจจะได้รับข้อความจากระบบซึง่เป็นการโต้ตอบจากการทํางานของ

ระบบกบัผู้ใช้งานเอง ซึง่รูปแบบการแสดงข้อความอาจจะปรากฏข้อความในสว่นของ Dialogue Box 

หรือแสดงบนหน้าจอระบบ โดยข้อความท่ีได้รับจากระบบนัน้จะแบง่ออกเป็นประเภทตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

1.2.1 ข้อความแสดงคําเตือน (Warning Message) 

ข้อความเพ่ือแสดงคําเตือนจากการทํางานของระบบให้กบัผู้ใช้ได้ทราบ มีข้อความท่ีแสดงคํา

เตือน ดงัตารางด้านลา่งนี ้

ข้อความ ความหมาย และแนวทางการปฏิบัติเม่ือพบข้อความ 

Invalid Username or Password 

ช่ือผู้ใช้งานหรือรหสัผา่นไมถ่กูต้อง 

กรอกช่ือผู้ใช้งานหรือรหสัผา่นท่ีถกูต้อง 

Invalid text format 

รูปแบบข้อมลูตวัอกัษรไมถ่กูต้อง 

กรอกข้อมลูท่ีเป็นตวัหนงัสอืเทา่นัน้ โดยไมม่ีตวัเลขหรือ

สญัลกัษณ์พิเศษ 

Invalid Number format 

รูปแบบข้อมลูตวัเลขไมถ่กูต้อง 

กรอกข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขเทา่นัน้ โดยไมม่ี อกัษร หรือ

สญัลกัษณ์พิเศษ 

Please select file 

กรุณาเลอืกไฟล์ 

เกิดขึน้เน่ืองจากวา่ไมไ่ด้ทําการเลอืกไฟล์ มกัเกิดในขัน้ตอน

การอพัโหลด 

Certificate file dose not exist. 

ไมพ่บใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ 

เกิดขึน้เน่ืองจากกวา่ไมไ่ด้ทําการเลอืกไฟล์ใบรับรอง

อิเลก็ทรอนิกส์ มกัเกิดขึน้ในขัน้ตอนการอพัโหลดไฟล์

ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.2.2 ข้อความแสดงข้อผดิพลาดจากระบบ (System Message) 

ข้อความเพ่ือแสดงข้อผิดพลาดจากการทํางานของระบบจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ให้กบั 

ผู้ใช้ได้ทราบ เชน่ ระบบปฏิบตักิาร  อปุกรณ์เช่ือมตอ่ภายนอก สําหรับระบบ ลงทะเบียนและตดิตาม

สถานะงาน มีข้อความท่ีแสดงข้อผิดพลาดดงัตารางด้านลา่งนี ้

ข้อความ 
ความหมาย และแนวทางการปฏิบัติเม่ือพบ

ข้อความ 

HTTP Status 500 

Exception report 

The server encountered an internal error that 

generated it from fullfilling this request 

เกิดความผิดพลาดในการประมวลผลท่ีเคร่ืองแมข่า่ย

ให้ทําการติดตอ่ผู้ดแูลระบบ หรือศนูย์ให้ความ

ช่วยเหลอื 

HTTP Status 404 เกิดความผิดพลาดไมพ่บหน้าเว็บเพจ ให้ทําการติดตอ่
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ข้อความ 
ความหมาย และแนวทางการปฏิบัติเม่ือพบ

ข้อความ 

Status report 

The request resource () is not available 

ผู้ดแูลระบบ หรือศนูย์ให้ความช่วยเหลอื 

2 คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) 

2.1 ระบบลงทะเบียน และตดิตามสถานะงาน 

2.1.1 การยนืยนัตัวตนเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน และติดตามสถานะงาน 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงินจะเข้าใช้งานในระบบลงทะเบียน และตดิตามสถานะงาน จะต้อง

ทําการยืนยนัตวัตนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ ผา่นทางระบบยืนยนั ของระบบลงทะเบียนและตดิตามสถานะ

งาน 

 

รูปท่ี 2 ภาพแสดงหนา้จอสาํหรับยนืยนัตวัตนเพื่อลงช่ือเขา้ใชง้าน 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

1. เข้าหน้าเว็บเพจของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  www.dpa.or.th คลิก Link สําหรับเข้าใช้ระบบ

ลงทะเบียนและตดิตามสถานะงาน 

2. เลือกภาษาท่ีต้องการแสดงผลเมนกูารใช้งาน  

2 

3 

4 

5 

ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะงาน หน้า 5  

 

http://www.dpa.or.th/


 
 

3. กรอก UserID (ช่ือผู้ใช้งาน) สําหรับการยืนยนัตวัตน 

4. กรอก Password (รหสัผา่น) ท่ีถกูต้อง 

5. คลิกปุ่ ม  (เข้าสูร่ะบบ) เพ่ือดําเนินการยืนยนัตวัตนเข้าใช้งานระบบ 

6. ในกรณีท่ีกรอกช่ือผู้ใช้งาน หรือรหสัผา่นผิดจะแสดงข้อความแจ้งเตือน  Invalid UserID or 

Password (ช่ือผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง) 

2.1.2 การเปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงินจะต้องทําการ เปิดการใช้งานบญัชีผู้ใช้ ก่อนท่ี จะเข้าใช้งานใน

ระบบลงทะเบียน และตดิตามสถานะงาน 

 

รูปท่ี 3 ภาพแสดงหนา้จอเปิดการใชง้านบญัชีผูใ้ชง้าน 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

1. ระบบแสดง UserID (ช่ือผู้ เข้าใช้งาน) ของสถาบนัการเงิน ตามท่ีสถาบนัคุ้มครองเงินฝากเป็น

ผู้ กําหนด 

2. กรอก Activation Code (รหสัเปิดการใช้งาน) ท่ีได้รับจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

3. คลิกปุ่ ม   (ยืนยนัการใช้งาน) เพ่ือยืนยนัการใช้งาน 

ตามท่ีได้รับจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

 

1 

2 

3 
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หมายเหตุ  ฟิลด์ ท่ีมีเคร่ืองหมาย * (ดอกจันสีแดง) เป็นฟิลด์ท่ีบงัคบัป้อนข้อมลู ถ้าไมป้่อนข้อมลู จะ

ไมส่ามารถบนัทกึข้อมลูได้และแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ป้อนข้อมลู  

 

รูปท่ี 4 ภาพแสดงหนา้จอหลกัระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะงาน 

 

ระบบแสดงเมนหูลกัของระบบลงทะเบียนและตดิตามสถานะงาน โดยเมนหูลกัของระบบมี

ทัง้หมด ดงันี ้

- Upload Certificate (อพัโหลด Certificate ของสถาบนัการเงิน)  

- Download (ดาวน์โหลด Digital Certificate ของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก และโปรแกรม

เข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู)  

- Register File (ลงทะเบียนแจ้งสง่ไฟล์ข้อมลู) 

- Monitor Status (ตดิตามสถานะงาน)  

- Change Password (เปล่ียนรหสัผา่น) 

- Log out  (ออกจากระบบ) 
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2.1.3 การอพัโหลด Digital Certificate ของสถาบันการเงิน 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงินทําการอพัโหลด Digital Certificate ของสถาบนัการเงินให้กบั

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก เพ่ือนํา  Digital Certificate ของสถาบนัการเงินไปดําเนินการในกระบวนการ

ถอดรหสัไฟล์ชดุข้อมลู 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1. คลิกเมนู  Upload Certificate (อพัโหลดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์) ของสถาบนัการเงิน  จะ

ปรากฏหน้าจอสําหรับการอพัโหลด Digital Certificate ดงันี ้

 

รูปท่ี 5 ภาพแสดงหนา้จอหลกัของการอพัโหลด Digital Certificate ของสถาบนัการเงิน 

2.  คลิกปุ่ ม  (เพิ่ม)  เพ่ือหาไฟล์  Digital Certificate (ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์) ของ

สถาบนัการเงินท่ีมีนามสกลุ .cer  

 

3 

1 2 
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รูปท่ี 6 ภาพแสดงหนา้จอการหาไฟล ์Digital Certificate 

3. เลือกไฟล์  Digital Certificate (ไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์) ของสถาบนัการเงินท่ีมีนามสกลุ 

.cer คลิกปุ่ ม  (เปิดไฟล์) จะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

รูปท่ี 7 ภาพแสดงหนา้จอการดาํเนินการอพัโหลดไฟล ์Digital Certificate 

4. คลิกปุ่ ม  (อพัโหลด) ระบบจะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

รูปท่ี 8 ภาพแสดงหนา้จอสถานะระหวา่งดาํเนินการอพัโหลดไฟล ์Digital Certificate 

4 
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รูปท่ี 9 ภาพแสดงหนา้จอรายละเอียดไฟล ์Digital Certificate เม่ือดาํเนินการ Upload แลว้เสร็จ 

5. คลิกปุ่ ม  (บนัทกึ) เพ่ือดําเนินการบนัทกึ Digital Certificate (ไฟล์ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์) ของสถาบนัการเงิน เม่ือระบบบนัทกึไฟล์ Digital Certificate เสร็จจะปรากฏ

หน้าจอดงันี ้

หรือหากต้องการยกเลิกการอพัโหลดไฟล์ Digital Certificate ให้คลิกปุ่ ม  (ย้อนกลบั) 

เพ่ือกลบัสูห่น้าจอหลกัของระบบลงทะเบียนและตดิตามสถานะงาน  

 

รูปท่ี 10 ภาพแสดงหนา้จอการบนัทึกไฟล ์Upload Certificate เสร็จส้ิน 

หมายเหตุ  ระบบจะสร้างช่ือไฟล์  Digital Certificate ให้ใหมโ่ดยอตัโนมตั ิเพ่ือป้องกนั

ข้อผิดพลาดจากการอพัโหลดช่ือไฟล์ Digital Certificate ซํา้กบัท่ีได้เคยอพัโหลดไปแล้ว 

5 
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2.1.4 การดาวน์โหลด Digital Certificate ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และโปรแกรมเข้ารหัสไฟล์

ชุดข้อมูล 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงินทําการดาวน์โหลด Digital Certificate ของสถาบนัคุ้มครองเงิน

ฝาก เพ่ือนําไปใช้เข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู และดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1. เลือกเมน ู Download (ดาวน์โหลด) จะปรากฏหน้าจอสําหรับดาวน์โหลด  Digital Certificate 

ของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก และดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู ดงันี ้

 
รูปท่ี 11 ภาพแสดงหน้าจอแสดงรายการสาํหรับดาวน์โหลด Digital Certificate และโปรแกรมเข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู 

2. คลิกปุ่ ม Download (ดาวน์โหลด)  ท่ีหวัข้อ Certificate Download (Digital Certificate ของ 

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก) 

 
รูปท่ี 12 หน้าตา่งบนัทกึไฟล์ Digital Certificate 

3 

1 

2 
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3. คลิกปุ่ ม  (บนัทกึ) เพ่ือดําเนินการบนัทกึไฟล์  Digital Certificate ของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก เข้าสูเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

รูปท่ี 13 ภาพแสดงหนา้จอแสดงรายการสาํหรับดาวน์โหลด Digital Certificate และโปรแกรมเขา้รหสั

ไฟลชุ์ด 

4. คลิกปุ่ ม  Download (ดาวน์โหลด) ท่ีหวัข้อ  Software Download (โปรแกรมเข้ารหสัไฟล์

ชดุข้อมลู) 

 
รูปท่ี 14 หน้าตา่งบนัทกึไฟล์โปรแกรมเข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู 

5. คลิก  (บนัทกึ) เพ่ือดําเนินการบนัทกึไฟล์ โปรแกรมเข้ารหสัไฟล์ชดุข้อมลู เข้าสู่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

5 

4 
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2.1.5 การลงทะเบียนแจ้งส่งข้อมูลรายผู้ฝาก (Register File) 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงินทําการลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์จดัสง่ ไฟล์ชดุ

ข้อมลูรายผู้ฝาก  

ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

1. เลือกเมน ูRegister File (ลงทะเบียนแจ้งสง่ ไฟล์ข้อมลู) จะปรากฏหน้าจอหลกัของ Register 

File (ลงทะเบียนแจ้งสง่ไฟล์ข้อมลู)  

 

รูปท่ี 15 ภาพแสดงหนา้จอหลกัของการลงทะเบียนแจง้ส่งขอ้มูลรายผูฝ้าก 

2. คลิกปุ่ ม  (เพิ่ม) เพ่ือเพิ่มข้อมลูการลงทะเบียน  จะปรากฏหน้าจอสําหรับการบนัทกึ

ข้อมลู Register File ดงันี ้

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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รูปท่ี 16 ภาพแสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมลูลงทะเบียนแจ้งสง่ข้อมลูรายผู้ฝาก 

3. กรอก Document Number (เลขท่ีหนงัสือนําสง่) 

4. คลิกปุ่ มเลือก Document Date (วนัท่ีหนงัสือนําสง่) เพ่ือระบวุนัท่ีของหนงัสือนําสง่ 

5. กรอกรายละเอียด Document Detail (รายละเอียดของหนงัสือนําสง่แบบยอ่)  

6. คลิกปุ่ ม  (เพิ่ม)  ท่ีชอ่ง Attach file (แนบแฟ้ม) เพ่ือทําการอพัโหลดไฟล์สแกนของ

หนงัสือนําสง่ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 1 MB จะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

รูปท่ี 17 ภาพแสดงหนา้จอการเลือกไฟลส์แกนของหนงัสือนาํส่งในรูปแบบ .PDF 

7. คลิกเลือกไฟล์สแกนของหนงัสือนําสง่ในรูปแบบ  .PDF คลิกปุ่ ม   (เปิดไฟล์)  

ระบบจะกลบัสูห่น้าจอบนัทกึข้อมลูลงทะเบียนแจ้งสง่ข้อมลูฯ ดงันี ้

 

7 

8 
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รูปท่ี 18 ภาพแสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลลงทะเบียนแจง้ส่งขอ้มูลรายผูฝ้ากหลงัเลือกไฟลห์นงัสือ

นาํส่ง 

8. คลิกปุ่ ม   (อพัโหลด) ระบบจะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

รูปท่ี 19 ภาพแสดงหนา้จอสถานะระหวา่งดาํเนินการอพัโหลดไฟลเ์อกสารนาํส่ง 

 

รูปท่ี 20 ภาพแสดงหนา้จอรายละเอียดไฟลห์นงัสือนาํส่ง เม่ือดาํเนินการ Upload แลว้เสร็จ 

9. หากต้องการบนัทกึคลิกปุ่ ม  (บนัทกึ) ระบบจะทําการบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลู และ

แสดงรายการข้อมลู  Register File ท่ีหน้าจอหลกัของ  Register File หากต้องการย้อนกลบั

9 
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คลิกปุ่ ม  (ย้อนกลบั) เพ่ือกลบัสูห่น้าจอหลกัของ Register File โดยไมทํ่าการบนัทกึ

ข้อมลู 

 

รูปท่ี 21 หนา้จอแสดงการบนัทึกขอ้มลูการลงทะเบียนแจง้ส่งไฟลชุ์ดขอ้มูลเสร็จส้ิน 

หมายเหตุ :กรณีต้องการสง่ข้อมลูใหมใ่ห้สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก สถาบนัการเงินต้องทําการ

ลงทะเบียนแจ้งสง่ข้อมลูรายผู้ฝากใหมท่กุครัง้ โดยคลิกปุ่ ม   (เพิ่ม) ท่ีหน้าจอหลกั

ของ Register File เพ่ือเพิ่มข้อมลูการลงทะเบียน 

 

รูปท่ี 22 ภาพแสดงหนา้จอหลกัของ Register File หลงัการบนัทึกขอ้มูลลงทะเบียน 

12 11 

10 
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10. หากต้องการค้นหาข้อมลูการลงทะเบียน (ท่ีเคยลงทะเบียนแล้ว) สามารถกรอก Keyword (คํา

สําคญั) เชน่ เลขท่ีหนงัสือนําสง่ ( Document Number) แล้วคลิกปุ่ ม   (ค้นหา) เม่ือ

ต้องการค้นหาข้อมลูการลงทะเบียนจากเลขท่ีหนงัสือนําสง่ เป็นต้น 

11. คลิกปุ่ ม  (แก้ไข) เพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อมลูการลงทะเบียน  

12. คลิกปุ่ ม  (ลบข้อมลู) เพ่ือดําเนินการลบข้อมลูการลงทะเบียน  

หมายเหตุ: หากสถาบนัการเงินได้จดัสง่ไฟล์ชดุข้อมลูให้สถาบนัคุ้มครองเงินฝากไปแล้ว สถาบนั

การเงินจะไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขหรือลบข้อมลูการลงทะเบียนได้ 

2.1.6 การติดตามสถานะงาน (Monitor Status) 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงินทําการตรวจสอบสถานะการดําเนินงานของไฟล์ชดุข้อมลูท่ีได้สง่

มาให้สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

 

รูปท่ี 23 ภาพแสดงหนา้จอรายการสถานะงาน 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1. คลิกเลือกเมน ูMonitor Status (ตดิตามสถานะงาน) 

2. คลิกปุ่ ม  เพ่ือแสดงผล ประวัตกิารดาํเนินการกับไฟล์ชุดข้อมูล แสดงผล ดงันี ้

2 
1 
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รูปท่ี 24 ภาพแสดงหนา้จอแสดงประวติัการดาํเนินการขอ้มูลของแต่ละเลขหนงัสือนาํส่ง 

3. คลิกปุ่ ม เพ่ือแสดงผล Error Message (ข้อความท่ีผิดพลาด) โดยแสดงผลเป็นไฟล์ 

Microsoft Excel version 2003 ดงันี ้

 

รูปท่ี 25 ภาพแสดงหนา้จอขอ้ความท่ีผดิพลาดจากการตรวจสอบไฟลชุ์ดขอ้มูล 

4. คลิกปุ่ ม เพ่ือกลบัสูห่น้าจอหลกัของการตดิตามสถานะงาน 

3 

4 

ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะงาน หน้า 18  

 



 
 

2.1.6.1 รายการสถานะงานทีแ่สดงในหน้าจอติดตามสถานะงาน 

รายการสถานะงานท่ีแสดงในหน้าจอตดิตามสถานะงานประกอบไปด้วยสถานะงาน

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.6.1.1 หนา้จอรายการสถานะงาน (แสดงผลท่ีช่อง Status) 

สถานะ 

(Status) 

คาํอธิบาย 

(Description) 

Register สถาบนัการเงินลงทะเบียนแจ้งสง่ไฟล์ชดุข้อมลูรายผู้ฝากให้สถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก 

On process อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการดําเนินการกบัไฟล์ชดุข้อมลูของสถาบนัคุ้มครองเงิน

ฝาก 

Failed พบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการกบัไฟล์ชดุข้อมลู 

Completed การดําเนินการกบัไฟล์ชดุข้อมลูเสร็จสิน้ 

 

2.1.6.1.2 หนา้จอแสดงประวติัการดาํเนินการขอ้มูลของแต่ละเลขหนงัสือนาํส่ง (แสดงผลท่ีช่อง 

Activities และช่อง Status) 

กิจกรรม  

(Activites) 

สถานะ 

(Status) 

คาํอธิบาย 

(Description) 

หมายเหตุ 

(Remark) 

อพัโหลดและถอดไฟล์ชดุ

ข้อมลู (Upload and 

Decryption) 

On process อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการ

ดําเนินการ 

 

Failed พบข้อผิดพลาดจากการ

ดําเนินการ 

 

Completed การดําเนินการเสร็จสิน้  

นําเข้าไฟล์ชดุข้อมลู 

(Import Dataset) 

On process อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการ

ดําเนินการ 

เป็นการดําเนินการ

ตรวจสอบเบือ้งต้น 

(Basic Validate) Failed พบข้อผิดพลาดจากการ

ดําเนินการ 

Completed การดําเนินการเสร็จสิน้ 

ตรวจสอบข้อมลู On process อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการ เป็นการดําเนินการ
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กิจกรรม  

(Activites) 

สถานะ 

(Status) 

คาํอธิบาย 

(Description) 

หมายเหตุ 

(Remark) 

(Validate Data) ดําเนินการ ตรวจสอบ

ความสมัพนัธ์ของ

ข้อมลู (Complex 

Validate) 

Failed พบข้อผิดพลาดจากการ

ดําเนินการ 

Completed การดําเนินการเสร็จสิน้ 

2.1.7 การเปลีย่นรหัสผ่าน (Change Password) 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการเงิน สามารถเปล่ียนรหสัผา่นของบญัชีผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียน

และตดิตามสถานะงานได้ โดยคลิกท่ีเมน ูChange Password 

 

รูปท่ี 26 ภาพแสดงหนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่น 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

1. เลือกเมน ูChange password  (เปล่ียนรหสัผา่น) 

2. กรอก Old password  (รหสัผา่นเก่า) 

3. กรอก New password  (รหสัผา่นใหม)่  ท่ีต้องการเปล่ียนโดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีแจ้งไว้ใน

หน้าจอดงันี ้

3.1. รหสัผา่นมีความยาวตัง้แต ่6 ถึง 12 ตวัอกัษร 

3.2. รหสัผา่นต้องมีตวัเลขอยา่งน้อย 1 ตวั 

3.3. รหสัผา่นต้องมีตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่อยา่งน้อย 1 ตวั 

2 

3 

5 

1 
4 
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3.4. สามารถกําหนดตวัอกัษรภาษาองักฤษซํา้ 2 ตวัตดิกนัได้ เชน่ AA BB เป็นต้น 

4. กรอก Confirm password (ยืนยนัรหสัผา่นใหม)่ 

5. คลิกปุ่ ม  (บนัทกึ) เพ่ือดําเนินการบนัทกึ หรือหากไมต้่องการเปล่ียนรหสัผา่น คลิกปุ่ ม 

 (ย้อนกลบั) เพ่ือย้อนกลบัสูห่น้าจอหลกัของระบบลงทะเบียนและตดิตามสถานะงาน 

หมายเหต ุ ฟิลด์ ท่ีมีเคร่ืองหมาย * (ดอกจนัสีแดง) เป็นฟิลด์ท่ีบงัคบัป้อนข้อมลู ถ้าไมป้่อนข้อมลู จะไม่

สามารถบนัทกึข้อมลูได้และแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ป้อนข้อมลู  

3 การใช้งานส่วนช่วยเหลือ 

3.1 การแจ้งข้อขัดข้องการใช้งานระบบ (Help Desk) 

ในกรณีท่ีผู้ใช้งานเกิดปัญหาข้อขดัข้องในการใช้งานระบบทัง้ในด้านของฮาร์ดแวร์ระบบ และ   

ซอฟต์แวร์ระบบ รวมถึงปัญหาในการใช้งานเครือขา่ยท่ีไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้จากวิธีการแก้ไข

ปัญหาการใช้งานเบือ้งต้น สามารถตดิตอ่มายงัสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  เพ่ือทําการแก้ปัญหาดงักลา่ว 

ได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 0-2272-0300 ตอ่ 231-235 หรือหมายเลขโทรสาร 0-2272-0351 หรือสง่   

E-Mail แจ้งได้ท่ี FIARDept@dpa.or.th 
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