


 
 
 
 

 
 

ระบบฐานขอมูลลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)  

บนเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 

 การตรวจสอบสถานะ 
การแกไขเอกสาร 

o ผูดูแลระบบ 
การกําหนดสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ และ การยืนยันตัวตนใหกับผูมี

สิทธ์ิลงนาม (อธพ. รธพ. ผอ.กอง/สํานัก) ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดย
ใชบัตรประจําตัวประชาชน 
** ดําเนินการครั้งแรกครั้งเดียว ** 

o ผูสรางเอกสาร (ผอ.กลุม/ฝาย) 
สรางไฟลดวยโปรแกรม Microsoft Word (ไฟล .doc หรือ .docx)  และ
ขอเลขท่ีหนังสือจากฝายบริหารท่ัวไป หนวยงานตนสังกัด (นํามาจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส) มากรอกในไฟล Microsoft Word กอน
แปลงเอกสารเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส (.pdf) 
 
o ผูสรางเอกสาร (ผอ.กลุม/ฝาย) 

- ล็อคอินเขาสูระบบ โดยใช Username และ Password 
- นําไฟลอิเล็กทรอนิกส และไฟลเอกสารแนบหรือเรื่องเดิม เขาสูระบบ 
- กําหนดตําแหนงกลองวางลายมือช่ือและกลองขอสั่งการ 

o ผอ.กอง/สํานัก 
- ล็อคอินเขาสูระบบ โดยใช Username และ Password 
- ตรวจเช็คเอกสารใหมท่ีเขาสูระบบรอการลงนามไดจากเมนูแจงเตือน 
  ในระบบ หรือ ตรวจเช็คจาก e-mail 
- ตรวจสอบบันทึกขอความ/เอกสารลงนาม 
- หากเอกสารมีการแกไข สามารถยกเลิก/ตีกลับเอกสารไปยังผูสราง

เอกสาร (ตนเรื่อง) เพ่ือเริ่มตนเอกสารฉบับใหมได 
- ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

o ผูบริหาร (อธพ./รธพ.) 
- ล็อคอินเขาสูระบบ โดยใช Username และ Password 
- ตรวจเช็คเอกสารใหมท่ีเขาสูระบบรอการลงนามไดจากเมนูแจงเตือน 
  ในระบบ หรือ ตรวจเช็คจาก e-mail 
- ตรวจสอบบันทึกขอความ/เอกสารลงนาม 
- กรณีผูบริหารตองการแกไขเอกสาร สามารถยกเลิกใหผูสรางเอกสาร

เริ่มตนเอกสารฉบับใหมได 
- ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส และระบุขอสั่งการ 

 4 ผูสรางเอกสาร และผูลงลายมือชื่อ (ผอ.กอง/สํานัก และผูบริหาร ) 
สามารถตรวจสอบสถานะการแกไขเอกสารอิเล็กทรอนิกส จากสัญลักษณ 
 (สีเขียว) ในเมนู Signature Panel วาเอกสารไมมีการถูกแกไขระหวาง
การลงลายมือช่ือ 

o หนวยงานผูใชงานระบบ 
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 
- สํานักงานเลขานุการกรม 
- กองการเจาหนาท่ี 
- สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
- กองคลัง 

การยืนยันตัวตน 

การสรางเอกสาร 

การสงเอกสาร/ 
การแกไขเอกสาร 

 1* 

 2 

 3 

หนวยงานนํารอง 

o ผูลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
- อธพ. และ รธพ. 
- ผอ.กอง/สํานัก 

 

** หมายเหตุ : เอกสารท่ีผาน e-Signature จะสงผานกอง/สํานักไปยังผูบริหารโดยตรง ไมผานสํานักงานเลขานุการกรม 

- กองแผนงาน 
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เอกสารคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)  
บนเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 

ระบบฐานขอมูลลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) 
บนเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 

 
1. การยืนยันตัวตนเพ่ือใชงาน 

เปนการกําหนดสิทธ์ิการเขาใชงานระบบ และ การยืนยันตัวตนใหกับผูมีสิทธ์ิลงนาม (อธพ. รธพ. 
ผอ.กอง/สํานัก) ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยใชบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงระบบจะดึงขอมูลจากบัตรประจําตัว
ประชาชน เพ่ือทําการเปรียบเทียบความเหมือนระหวางรูปท่ีถายจากกลองกับภาพถายจากบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยตรวจสอบจากการอานขอมูลบนบัตรประจําตัวประชาชนนําไปตรวจสอบรวมกับฐานขอมูลของ
กรมการปกครอง ซึ่งขอมูลรูปภาพจากบัตรประจําตัวประชาชนและภาพเซลฟ โดยโปรแกรม Azure นําไป
เปรียบเทียบคํานวณความเหมือนของรูป หากเกิน 60% ใหถือวาผาน เพื่อเปนการยืนยันตัวตนท่ีถูกตองตามหลัก
มาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจําเปนตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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เอกสารคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)  
บนเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 

2. ฟงกชันการใชงานของระบบ 
 

URL สําหรับเขาใชงานระบบ : https://esign.ldd.go.th/ 
 

2.1 หนาแรกเอกสาร ประกอบดวยเมนูยอยตางๆ ไดแก  
1) เอกสารท้ังหมด  2) เอกสารท่ีคุณยังไมไดเซ็น  3) เอกสารท่ีไดรับ  4) เอกสารท่ีสงออก 

2.2 เมนูการจัดการเอกสาร ประกอบดวยเมนูยอยตางๆ ไดแก 
1) การจัดเอกสาร เปนเมนูสําหรับแบงเอกสารท่ีมีในหมวดตางๆ เชน เอกสารท่ีไดรับ เอกสารท่ี

สงออก เอกสารท่ียกเลิก 

2) แฟมเอกสาร เปนเมนูสําหรับสรางแฟมเอกสารยอยไวเก็บเอกสารท่ีตองการจัดเปนหมวดหมู 

3) ต้ังคา เปนเมนูสําหรับแกไขขอมุลสวนตัวหรือเปล่ียนรหัสผาน 

4) ชวยเหลือ เปนเมนูสําหรับสอบถามการใชงานตัวระบบผานทางอีเมล 

5) ออกจากระบบ เปนเมนูสําหรับออกจากการใชงานระบบ 

2.3 เมนูอัพโหลดเอกสาร ไวสําหรับอัพโหลดเอกสารใหม  

2.4 เมนูเอกสารลาสุด จะปรากฏเอกสารท่ีเราไดเปดลาสุด 

2.5 เมนูการแจงเตือนและภาษา จะปรากฏขอความ 

แจงเตือนวา มีเอกสารเขา หรือ ไดเซ็นเอกสารเรียบรอย 

แลว เมื่อวันเวลาใด สําหรับภาษา สามารถเปล่ียนเมนู 

บนหนาจอเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยได 

  

 2.2           เมนูการ 
  จัดการเอกสาร 

 2.1           หนาแรก 
          เอกสาร 

 2.3           เมนู 
 อัพโหลดเอกสาร 

 2.4           เมนู 
  เอกสารลาสุด 

 2.5           เมนูการ 
แจงเตือนและภาษา 
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เอกสารคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature)  
บนเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 

3. การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) 
 

3.1 ผูอํานวยการกอง/สํานัก 
ผูอํานวยการกอง/สํานัก จะเปนผูตรวจสอบบันทึกขอความ/เอกสารลงนาม หากเอกสารมี

การแกไข สามารถยกเลิก/ตีกลับเอกสารไปยังผูสรางเอกสาร (ตนเรื่อง) เพ่ือเริ่มตนเอกสารฉบับใหมได และ
เปนผูลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ลําดับแรก โดยเลือกปุม “Signature”  
จากนั้นทําการวาดลายเซ็นหรือเลือกรูปภาพลายเซ็นบันทึกลงบนเอกสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ผูบริหาร (อธพ. และ รธพ.) 

ผูบริหารจะเปนผูลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Signature) โดยเลือกปุม “Signature” 
จากนั้นทําการวาดลายเซ็นหรือเลือกรูปภาพลายเซ็นบันทึกลงบนเอกสาร และระบุขอส่ังการโดยเลือกปุม  
“Text”                               

 
 

(กอนการลงลายมือชื่อ หากผูบริหารตองการแกไขเอกสาร สามารถยกเลิก/ 
ตีกลับเอกสารไปยังผูสรางเอกสาร (ตนเรื่อง) เพ่ือเริ่มตนเอกสารฉบับใหมได) 

 


