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ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเขาใจการลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส 
2. เพื่อเขาใจการขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อเขาใจการตรวจสอบความถูกตองกุญแจอิเล็กทรอนิกส 
4. เพื่อเขาใจการตออายุกุญแจอิเล็กทรอนิกส 
 

บทนํา 
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่ออกแบบมาเพื่อยืนยันตัวตนของผูสงเอกสารในระบบ

สารบัญอิเล็กทรอนิกส โดยกระบวนการยืนยันตัวตนของผูใชงาน/ผูสรางเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสนั้น
ผูใชงานจะตองทําการยื่นขอรหัสกุญแจสาธารณะกับ Pathumthani CA Server เพื่อทําการลงทะเบียนสําหรับ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสารในระบบ ซ่ึงในปจจุบันไดสรางรหัสกุญแจสาธารณะในระดับ
หนวยงาน ของจังหวัดบน Pathumthani CA Server สําหรับสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค และสวน
ราชการอื่นที่มีความประสงคในการใชระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกสดวย   

สําหรับการใชงานระบบนั้น หนวยงานที่มีความประสงคในการใชงาน ตองลงทะเบียนขอกุญแจ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ เมื่อผูดูแลระบบอนุมัติ (Approve) จะไดรับกุญแจสาธารณะ (Public Key) และ 
กุญแจเฉพาะของหนวยงาน (Private Key) เพื่อใชในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของกุญแจที่ไดรับ อีกทั้งสามารถตออายุหากกุญแจอิเล็กทรอนิกสหมดอายุได 
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การเขาสูโปรแกรมประยุกตเพื่อใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
1. เปดโปรแกรม Internet Explorer 

 2. เรียกใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสจาก URL ดังนี้   
    http://123.242.173.131/ pathumthani_eoffice/ 

 3. ปอน Username และ Password (ไดจากกลุมงานขอมูลฯ สํานักงานจังหวัด) เสร็จแลวกดปุม 
Login  ตัวอยาง Username: ph130XXX.130, Password: xxxxx (xxxxx แทน Password ที่ไมแสดงผล) ดังรูป  

 
รูปที่ 1 ตัวอยางหนาล็อกอินเขาสูระบบ 

 
เมื่อทําการ login เขาสูระบบแลวจะพบกับหนาเมนูระบบ ดังรูป 

 
รูปที่ 2 ตัวอยางหนาหลักระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 

http://123.242.173.131/pathumthani_eoffice/ 
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1.การใชงานระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

กดที่รูป   เพื่อเขาสูระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส จะปรากฏหนาตาง ดังรูป 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางการเลือกระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

 
 จากนั้นเมนู ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส จะคลี่สวนเขาสูระบบออกมา กดที่ สัญลักษณระบบฯ หรือ 
เขาสูระบบ 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางหนาเมนูระบบเพื่อเขาสูระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

 
1. การลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส 
 1.1 จากนั้นจะปรากฏ ดังรูป  กดเมนู “ลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส” (1) (ดานซายมือ) 

1.2 จากนั้นใหกดที่ปุม “ ” (2) 
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รูปที่ 5 ตัวอยางระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

 

1.3.จะปรากฏหนาแบบฟอรม ดังรูป  ใหปอนขอมูลในแบบฟอรมใหครบและถูกตอง ขอมูล
ประกอบไปดวย คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล จังหวัด อําเภอ/ตําบล ช่ือหนวยงาน ช่ือเว็บไซต อีเมล เมื่อปอน

ขอมูลเสร็จแลว ใหกดที่ปุม “ ” 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางแบบฟอรมการลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

1 

2
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    จะปรากฏหนาตางแสดงขอความผลการลงทะเบียนดังรูป 

 
รูปที่ 7 ตัวอยางการดาวนโหลดไฟลกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

 
1.4 จากนั้นใหทําการดาวนโหลดไฟลกุญแจอิเล็กทรอนิกสเก็บไว ดังนี้ 

1.4.1 กุญแจสาธารณะ (Public Key): certificate.pem (ผลการออกรหัส Certificate จาก 
Local CA Server) 

1.4.2 กุญแจสวนตัว (Private Key): privatekey.pem (ผลการออกรหัส Private Key จาก 
Local CA Server) 
หมายเหตุ 
ขอมูลกุญแจอิเล็กทรอนิกสควรเก็บไวเปนความลับ โดยเฉพาะ กุญแจสวนตัว (Private Key) ไมควร

แจกจายใหกับผูอ่ืน เพราะอาจมีการแอบอางนําไปใชงาน และเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลกุญแจ
อิเล็กทรอนิกสได 

     ตัวอยาง การดาวนโหลดไฟล certificate 
     - เมื่อกดที่ certificate_XXXX.pem  จะปรากฏหนาตาง File Download ดังรูป  ใหกด Save 

 
รูปที่ 8 ตัวอยางการดาวนโหลดไฟล certificate 
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     - ใชช่ือไฟลเดิม จากนั้นเลือกที่จัดเก็บ ตัวอยาง Desktop  เลือกเสร็จกด Save 

 
รูปที่ 9 ตัวอยางเลือกที่จัดเกบ็ 

 
      - เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว กด Close บางเครื่องอาจจะไมปรากฏ 

 
รูปที่ 10 ตัวอยางดาวนโหลดเสร็จแลว 

 
      เสร็จสิ้นการดาวนโหลดไฟล certificate ทําการดาวนโหลดไฟล privatekey.pem โดยขั้นตอน
เหมือนกับการดาวนโหลดไฟล certificate 
 
2. การขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

การขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส เพื่อขอการอนุมัติใชงานกุญแจอิเล็กทรอนิกสจากผูดูแล
ระบบ สามารถทําได 2 วิธี ดังนี้ 

2.1 ขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
2.1.1 กดที่ปุม “ ”  
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รูปที่ 11 ตัวอยางการขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 

 
จะปรากฏแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ดังรูป 

 
รูปที่ 12 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 

 
2.1.2 ปอนขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวน โดยเฉพาะบรรทัดที่มีเครื่องหมายดอกจนัสแีดง

(*) 

  2.1.3 เมื่อปอนขอมูลครบแลว ใหกดที่ปุม “ ”  
  2.1.4.หากปรากฏขอความ “ระบบไดบันทึกขอมูลเรียบรอย ...”  ให กลับ 
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รูปที่ 13 ตัวอยางระบบไดบนัทึกขอมูลเรียบรอย 

 
  จะปรากฏหนาหลักดังรูป 

 
รูปที่ 14 ตัวอยางหนาหลักระบบกุญแจฯ 

 
2.2 ขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบเอกสาร 

2.2.1 กดที่ “ ปร้ินใบคํารับรอง” ดังรูป 

 
รูปที่ 15 ตัวอยางการขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกสแบบเอกสาร 

 
จะปรากฏแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบเอกสาร ดังรูป 
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รูปที่ 16 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบเอกสาร 

 

  2.2.2 เลือกเครื่องตามตองการ จากนั้นกดที่ปุม “ ”  
2.2.3 กรอกขอมูลใหครบแลวสงไปยังผูดูแลระบบ เพื่อขออนุมัติการใชงานกุญแจ

อิเล็กทรอนิกส จากนั้นรอการอนุมัติการใชงานกุญแจอิเล็กทรอนิกสจากผูดูแลระบบ 
 
3. การดาวนโหลดกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

3.1 กดที่เมนู “ดาวนโหลดกุญแจอิเล็กทรอนิกส” (1) จะทําการดาวนโหลดไดหลังจากผานการ
ลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส ดังรูป 

 
รูปที่ 17 ตัวอยางแบบฟอรมกรอกขอมูลขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

  
 3.2 จะปรากฏแบบฟอรมกรอกขอมูลขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส จากนั้นใหกรอกขอมูล ซ่ึงประกอบ
ไปดวย อีเมล ช่ือหนวยงาน ช่ือ นามสกุล ที่ใชในตอนลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส เมื่อกรอกขอมูล

1 

2 



 

 

10 

ครบใหกดปุม “ ” จากนั้นระบบจะแสดงผลการตรวจสอบ และไฟลกุญแจอิเล็กทรอนิกสใหดาวน
โหลด ดังรูป 

 
รูปที่ 18 ตัวอยางการดาวนโหลดกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

 
4. การตรวจสอบขอมูลความถูกตองกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

4.1 กดที่ “ตรวจสอบกุญแจอิเล็กทรอนิกส” ที่หนาหลักของระบบ หลังจากการดาวนโหลดไฟล 
Private Key เรียบรอยแลวจะปรากฏหนาแบบฟอรม ดังรูป 

 
4.2 กรอก E-mail Address (2) เพื่อใชตรวจสอบความเปนเจาของ Private Key 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 ตัวอยางการตรวจสอบขอมูลความถูกตองกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

2 

1 
3 

4 

5 
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4.3 กดปุม Browse (3) เพื่อทําการเลือก Private Key File ที่ไดจากการดาวนโหลด เลือกไฟลเสร็จ

แลว กดปุม “ ”  

 4.4 กดปุม “ ” เพื่อทําการตรวจสอบไฟลกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส ถาขอมูลถูกตอง จะปรากฏผลการตรวจสอบ ดังรูป 

 
รูปที่ 20 ตัวอยางผลการตรวจสอบความถูกตองของ Private Key กับ Certificate 

 
 ผลการตรวจสอบ จะแจง Serial Number ช่ือที่ใชลงทะเบยีน และอายุการใชงานของกญุแจ 
 4.5 หากกุญแจของทานยังไมไดรับการอนญุาตจากผูดูแลระบบ จะไมสามารถใชงานได  

 
รูปที่ 21 ตัวอยางกุญแจยังไมไดรับการอนญุาตจากผูดูแลระบบ 

 
5. การตออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
 5.1 กดที่เมนู “แบบคํารองตออายุใยรับรองอิเล็กทรอนิกส” ที่หนาหลักของระบบ จะปรากฏหนา
แบบฟอรม ดังรูป 



 

 

12 

 
รูปที่ 22 ตัวอยางคํารองตออายุกุญแจอิเล็กทรอนิกส 

 
5.2 กรอก E-mail Address เพื่อใชตรวจสอบความเปนเจาของ Private Key 
5.3 กดปุม Browse เพื่อทําการเลือก Private Key File ที่ตองการตออายุการใชงาน เลือกไฟลเสร็จ

แลว กดปุม “ ” 

5.4 กดปุม “ ” เพื่อทําการตรวจสอบไฟลกุญแจ
อิเล็กทรอนิกส ถาขอมูลถูกตอง จะปรากฏผลการตรวจสอบ ดังรูป 

 
รูปที่ 23 ตัวอยางคํารองตออายุกุญแจอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

 
 5.5 จากนั้นกด “ ” จะปรากฏแบบฟอรมคําขอ
ใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แบบตออายุ ซ่ึงระบบจะนําขอมูลที่เคยขอใชเมื่อคร้ังขอใชงาน ดังรูป 

1 

2 
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รูปที่ 24 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส แบบตออาย ุ

 
บทสรุป 

ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส เปนระบบที่ใชสําหรับการขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําไปใช
ประกอบการสงไฟลเอกสารแนบไปกับระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัด
ปทุมธานี โดยสามารถตรวจสอบความถูกตองของกุญแจอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับจากการรองขอและกุญแจ
อิเล็กทรอนิกสไดถูกระบุวันหมดอายุเอาไว ทั้งนี้สามารถตออายุกุญแจอิเล็กทรอนิกสในกรณีที่หมดอายุได 
 
คําถาม 
1.ถาตองการลงทะเบียนขอกุญแจอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เร่ือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตองทําอยางไร 
 1. คํานําหนาชื่อ: นาย 
 2. ช่ือ: สมชาย 
 3. นามสกุล: สุขเสมอ 
 4. จังหวัด: ปทุมธานี 
 5. อําเภอ/ตําบล: เมือง 
 6. ช่ือหนวยงาน: เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดปทุมธานี 
 7. ช่ือเว็บไซต: www.pathumthani_eoffice.com 
 8. อีเมล: somchai@pathumthani_eoffice.com 
 
2.ถาตองการขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตองทําอยางไร 
 สวนรายละเอียดหนวยงานราชการ 
 1. ช่ือสวนราชการ: สํานักงานจังหวัด 
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 2. กระทรวง: มหาดไทย 
 3. กรม: - 
 4. โทรศัพท: 02-5478802 
 5. โทรศัพทมือถือ: 081-2478123 
 6. โทรสาร: 02-5478801 
สวนผูขอใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
 7. คํานําหนาชื่อ: นาง 
 8. ช่ือ: พิชญานันท 
 9. นามสกุล: เบิกความ 
 10. PRENAME: pichayanan 
 11. SURNAME:  
 12. อีเมล: pichayanan@ pathumthani_eoffice.com 
 13. วันเดือนปเกิด 21/12/2541 
 14. เชื้อชาติ: ไทย 
 15. สัญชาติ: ไทย 
 16. บัตร: เลือกบัตรประจําตัวประชาชน 
 17. โทรศัพท: 02-1234567 
 18. โทรศัพทมือถือ: 081-1234567 


