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คู่มือการใชง้าน CGD DirectPayment Token Key และ 
แนวทางแก้ปญัหาการเข้าระบบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําสําหรับส่วนราชการ (e - Payroll) 
งานบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน 1  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ตุลาคม 2559  
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การการใช้งาน ใช้งาน CCGGDD  DDiirreeccttPPaayymmeenntt  TTookkeenn  KKeeyy    

ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เป็นระบบที่มีการทํางานแบบ Web Application ทํางานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบจึงมีจําเป็นต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ได้นําเอาอุปกรณ์ CGD 
DirectPayment Token key เป็นกุญแจไขพิสูจน์ตัวตน และมีการกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละคน  เมื่อ
ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ท่านจะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์นี้เพื่อใช้ในการเข้าระบบงาน 
โดยอุปกรณ์ Token key จะมีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive ดังภาพด้านล่าง  

  
การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นการตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลน้ันจริง การพิสูจน์ตัวตน จึงเป็นส่วนที่
สําคัญที่สุดเพราะเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าใช้ระบบ ผู้เข้าใช้ระบบต้องถูกยอมรับจากระบบว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้ การ
พิสูจน์ ในขั้นแรกผู้ใช้จะทําการแสดงหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนต่อระบบ ซึ่งในขั้นนี้ คือ การระบุตัวตน(Token Key) และ
ในขั้นตอนต่อมาระบบจะทําการตรวจสอบหลักฐาน (รหัส Passphrase)  ที่ผู้ใช้นํามากล่าวอ้างซึ่งก็คือการพิสูจน์ตัวตน หลังจาก
ระบบได้ทําการตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ถ้ารหัสนั้นถูกต้องจึงอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้ และไปสู่ขั้นตอนการกําหนดสิทธ์ิ 
หากหลักฐานที่ระบุไม่ถูกต้องผู้ใช้จะถูกปฏิเสธจากระบบ  

การกําหนดสทิธิ ์(Authorization) คือ ข้อจํากัดของบุคคลที่เข้ามาในระบบว่าบุคคลคนนั้นสามารถทาํอะไรกับระบบได้บ้าง หรือ 
อนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานใดได้บ้าง แต่ก่อนที่จะเข้ามาขั้นตอนการกําหนดสิทธ์ิได้ต้องทราบก่อนว่าบุคคลที่
เขา้มาในระบบนั้นคือใคร ด้วยขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและต้องการพิสูจน์ตัวตนนั้นต้องถูกต้อง  

ข้อกําหนดความผิดพลาดการเข้าใช้งาน   

 1.  รหัส Passphrase กําหนดความผิด 10 ครั้งแบบต่อเนื่องแม้ปิดเครื่อง และ มีอายุการใช้งาน 3 ปี กล่าวคือ 
ระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์ Token Key โดยให้ใส่รหัส PassPhrase และจะตรวจสอบกรณีที่ใส่รหัสผิด 10 ครั้ง
แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆแม้ปิดเครื่อง เมื่อครบจํานวนอุปกรณ์จะถูก lock หรือปิดการใช้งานตัวเองทันที แต่หากสามารถใส่ถูกโดย
ความผิดนั้นยังไม่ถึง 10 ครั้ง ระบบจะทําการล้างความผิดเพื่อเริ่มนับใหม่เมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไป และอุปกรณ์ Token Key จะ
ถูกกําหนดให้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา 3 ปี  โดยระบบจะตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ และจะแจ้งเตือนก่อน
หมดอายุ 1 เดือน เพื่อแจ้งผู้ใช้งานให้ดําเนินการทําเรื่องขอต่ออายุ Token Key ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป  

 2.  รหัสผ่าน หรือ Password กําหนดความผิด 5 ครั้งแบบต่อเนื่อง และ รหัสผ่านจะมีอายุกําหนดการใช้ได้ใน
ระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่เริ่มเปลี่ยน Password ใหม่  กล่าวคือ  เมื่อผ่านการยืนยันตัวตนผ่านแล้ว จะเข้ามาสู่การ
ตรวจสอบสิทธิ ผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัสผ่าน กําหนดให้ผิดได้  5 ครั้ง เมื่อปิด IE หรือ ปิดเครื่อง ระบบจะเริ่มนับใหม่ แต่หากใส่
รหัสผิดครบ 5 ครั้งแบบต่อเนื่องรหัสผู้ใช้งานจะถูกระงับการใช้งานทันที รหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะกําหนดรหัส
ครั้งแรกไปให้แต่จะใช้ได้ครั้งเดียว โดยระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน รหัสผ่านที่ใช้งานจะถูก
กําหนดอายุการใช้งานอยู่ 180 วันหรือประมาณเกือบ 6 เดือน เมื่อครบกําหนดเวลาระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานจะต้องดําเนินการ
เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที 
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 เมื่อเริ่มเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานในระบบจะได้รับ 
 1.  อุปกรณ์ CGD DirectPayment Token Key  
 2.  เอกสารรหัสแบบปกปิด  
 แต่ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์นี้ได้นั้นท่านต้องทําการติดต้ัง Software และทําการปรับสภาพแวดล้อมเครื่องที่จะใช้งานให้
เรียบร้อยก่อน  ตามคู่มือ  http://epayroll.cgd.go.th/download/SetupManual.pdf 

เมื่อติดต้ังตามคู่มือเรียบร้อย ตรวจเอกสารรหัสที่ได้รับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือถูกระงับการใช้งาน ดังคําอธิบายต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 
1.  รหัส Pass Phase คือ รหัสผ่านอุปกรณ์เพื่อยืนยันพิสูจน์ตัวตน กําหนดมีจํานวน 7 หลัก ตามข้อกําหนดของระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา หากใส่รหัสผิดเกิน  10  ครั้ง อย่างต่อเนื่องแม้ปิดเครื่อง  อุปกรณ์ Token Key นี้จะถูกระงับการใช้
งานไปโดยอัตโนมัติ หากการใส่รหัสผิดนั้นยังไม่ถึง 10 ครั้งและสามารถใส่รหัสได้ถูกต้อง ค่าความผิดจะถูกล้างและเริ่มต้นนับใหม่
เมื่อมีการเข้าใช้ครั้งต่อไป  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับใช้อุปกรณ์ Token Key ดังนั้น  โปรดระบุรหัสตามที่กําหนดเริ่มต้นให้
ถูกต้องครบ  7 ตัวอักษร  ตามคําอธิบายแต่ละตัวอักษร ดังนี้ 

ตัวที่   1          คือ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ ่     
ตัวที่   2          คือ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพเ์ล็ก       
ตัวที่   3  ถึง 6  คือ  ตัวเลขอารบิก                                       
ตัวที่   7          คือ  เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ เช่น (!,@,#,^,$,%,&,* ฯลฯ) 

 

โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ กรมบัญชกีลาง                               
ชื่อผู้รับ  สํานกังาน xxxxxxxxxxxxxxxx : xxxxx xxxxxx   (01FExxxx)    

             สาํนักงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
ชื่อผู้ถืออุปกรณ์ Token Key: xxxxx xxxxxx    ( 0123456789123 ) 
       หมายเลข Token Key: 01FEXXXX    รหัส Pass Phrase  คือ  Aj1234! 

 

รหัสผู้ใชง้านในระบบ คอื   Pxxxxxxxxx   รหัสผ่านเขา้ระบบงานครั้งแรก คือ  0000001234 
 

หมายเหตุ   
1.  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงบัใช้อุปกรณ์ Token Key เนื่องจากการระบุรหัส Pass Phrase ผิดพลาด 
 (ผิดพลาดสะสมรวมเกินจํานวน 10 ครั้ง)  ดังนั้น  โปรดระบุรหัสตามที่กําหนดเริ่มต้นให้ถูกต้องครบ 7 ตัวอักษร  กล่าวคือ   

ตัวท่ี   1          คือ  ตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่     ตวัท่ี  2   คือ  ตัวอกัษรภาษาอังกฤษตัวพมิพ์เล็ก       
ตัวท่ี   3  ถึง 6  คือ  ตัวเลข                                      ตัวท่ี  7   คือ  เครื่องหมายหรอือักขระพิเศษ 

( ท่านสามารถเปลีย่นแปลงรหัส Pass Phrase หลงัจากได้รับอปุกรณ์พรอ้มเอกสารรหัสได ้โดยศึกษาวธิีเปลีย่นจากคู่มอืตามขอ้ 2  )    

2.  เม่ือเข้าสู่ระบบงานได้สาํเร็จ ครั้งแรก ระบบจะบงัคับให้เปลีย่นรหสัผ่านทนัที  ดงันัน้ ก่อนการใช้งาน ขอได้โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม     
รายละเอียดท่ีปรากฏในคู่มือการใช้ CGD Direct Payment Token Key  โดย Download คู่มือได้ท่ี www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ ระบบงาน             
เลือก จ่ายตรงเงินเดือนฯ หรือ http://epayroll.cgd.go.th เพื่อเข้าสู่หน้าจอภาพหลักระบบจา่ยตรงเงินเดอืนของกรมบญัชีกลาง เลือก                       
หัวข้อรายการ Download เมนู  คู่มือ/คู่มือการติดต้ัง CGD DirectPayment Token Key และการ Setup เครือ่งคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งานระบบ  หรือ               
คู่มือการใช้งาน CGD DirectPayment Token Key และแนวทางแก้ไขปัญหา 

1

2 
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2.  รหัส PassWord  คือ  รหัสผ่านทีใ่ช้กําหนดสิทธิการทาํงาน เมื่อเข้าระบบครั้งแรก รหัสที่ระบบกําหนดให้ครั้งแรก  
(รหัสผ่านเข้าระบบงานครั้งแรก) และจะหมดอายุทันที ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่  
ข้อกําหนดการตั้งรหัสผ่าน 

2.1  ความยาวรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร 

2.2  ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว 

2.3  ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น (!,@,#,$,%,^,&,*) 

            2.4   รหัสผ่าน  มอีายุการใช้งาน  180  วัน  เมือ่ถึงกําหนด ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผา่นใหม่ทันท ี

 

การเข้าระบบงานสามารถใช้เส้นทางการเข้าระบบ (URL) ดังนี้ 

ทางที่ 1 เข้าผา่น Website กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th  เลือก จ่ายตรงเงนิเดือน  

 
ภาพที่ 2 

 
หรือ ถ้าที่ไม่สามารถเข้าผ่าน Website กรมบัญชีกลางได้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้อีกทางที่ 2 
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ทางที่ 2  http://epayroll.cgd.go.th  

 
ภาพที่ 3 

หรือ หากถ้าไม่สามารถเข้าได้ทั้ง Website กรมบัญชีกลางได้ และ Webpage จ่ายตรงเงินเดือน ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําได้อีกช่องทางนึง  โดยช่องทางนี้ผู้ใช้งานจะต้องทําการเสียบอุปกรณ์ Token Key ที่ Port Usb 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเลือกเข้าเส้นทางนี้ https://directpayment.cgd.go.th 

เริ่มการใช้งาน 

1.  เสียบอุปกรณ์ Token Key ที่ Port Usb ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  
 

2.  คลิกเข้าระบบงานจ่ายตรงเงินเดือน ที่                                             จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกอุปกรณ์ Token Key  

3.  จากภาพล่าง คลิกปุ่ม OK  

 



กรมบัญชีกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนาระบบงาน 1 งานบุคลากร                                                                               6 
 

 

4. เมื่อคลิกปุ่ม OK  จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัส PassPhrase จากภาพข้างล่าง ที่ช่อง Token Passphrase .. เพื่อยืนยันตัวตน   

 
ถ้าใส่รหัส Pass Phrase  ผิด จะเตือนเป็นจํานวนแบบนับถอยหลัง 

5.  เมื่อใส่รหสั PassPhrase ผ่านแล้ว จะมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ จากจอภาพด้านล่างนี้ ให้ใส่ รหสัผ่าน (Password) 
 

 
ภาพที่ 4 

รหัสผ่าน (PassWord) 

กรณี อุปกรณ ์Token Key เป็นการใช้งานครั้งแรก  จากเอกสารรหัส ภาพที่ 1 ให้ใส ่รหัสผา่นเขา้ระบบงานครั้งแรก  เมื่อใส่
รหัสได้ถูกต้องจะปรากฎจอภาพให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีตามภาพที่ 5 
 
กรณี เปน็การการใช้งานในครั้งต่อไป ให้ใส่ รหัสผ่านที่ผูใ้ช้งานกําหนดเองตามข้อกําหนดการตั้งรหัสผ่าน  
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6.  จอภาพเปลี่ยนรหัสใหม่ จอภาพนี้จะปรากฎเมื่อเป็นเริ่มใช้งานครั้งแรกของอุปกรณ์ token หรือจากการได้รับปรับปรุง
อุปกรณ์ใหม่เนือ่งจากอุปกรณ์ lock หรือ เมือ่ครบกําหนดเวลา 180 วันนบัแต่วันที่ต้ังรหัสผ่านใหม่ครั้งล่าสุด   

 
ภาพที่ 5  

รหัสผู้ใช้   คือ รหัสอ้างอิงถึงบุคคลผู้ถือครอง Token Key ซึ่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้อง
ระบุ ระบบจะแสดงให้ทราบ แต่จะแก้ไขไม่ได้  
1. รหัสผ่านเดมิ  คือ รหัสผ่านที่ใช้งานปัจจุบัน หรือรหัสผา่นที่เข้าระบบตามภาพที่ 4 ก่อนที่จะมาถึงจอภาพนี้  
    กรณีเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก ใช้ รหสัผา่นเข้าระบบงานครัง้แรก ตามเอกสารภาพที่ 1 
    กรณีเป็นการใช้งานครั้งต่อไป    ใช้ รหัสผา่นทีใ่ช้งานปัจจุบัน หรือรหัสผ่านที่เข้าระบบตามภาพที่ 4  
2. รหัสผ่านใหม่  คือ รหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน จําเป็นต้องใส่เหมือนกนั 2 ช่องเพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน   
ข้อกําหนดการตั้งรหัสผ่าน 
  -  ความยาวรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 12 ตัวอักษร 
  -  ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว 
  -  ต้องมีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น (!,@,#,$,%,^,&,*) 
ข้อควรระวังและข้อสังเกตใสร่หัสผ่านเดิมและต้ังรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการถูกระงับผู้ใช้งาน  
   -  ให้สังเกตแป้นพิมพ์ ว่าแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือไม่  
   -  ให้สังเกตข้อผิดพลาดที่ระบบแจ้งเตือนว่าสิ่งไหนผิด  
   -  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับหากไม่มั่นใจ และไมถ่ึง 5 ครั้ง ให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer ใหห้มดแล้วเข้าระบบ  
      ทําใหม่อีกครั้ง 
   -  ควรพิมพ์รหัสผ่านใหม่ที ่notepad แลว้ใช้วิธี copy หรือ คัดลอก และ paste หรือ วาง จะทําให้เห็นรหัสได้อย่างชัดเจน  
   -  หลังจากเปลี่ยนรหัสเรียบร้อย ให้ทดสอบโดยการปิดโปรแกรม Internet Explorer ให้หมดแล้วทดลองเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
      ด้วยรหสัผ่านใหม ่
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7. เมื่อผ่านการยืนยันตัวตน และ ผ่านการตรวจสอบสิทธ์ิ นั้นถูกต้อง จะมาสู่ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตาม
สิทธิที่ได้รับ  

 
สิทธิการเงิน จะสามารถทํางานที่ระบบการจ่ายได้และค้นหาระบบอื่นได้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

 
 

 
สิทธิงานบุคคล  สามารถเข้าทํางานที่ระบบบัญชีถือจ่ายและทะเบียนประวัติได้  
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แนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าระบบทีพ่บบ่อย 

 
 เนื่องจากการทํางานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา เป็นระบบ Web Application ที่ทํางานผ่านเครือข่าย 
Internet ซึ่งระบบมีความจําเป็นที่จะอาศัยโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งานเป็นตัวขับระบบงาน ซึ่งระบบกําหนดให้ใช้โปรแกรม 
Internet Explorer เป็นตัวทํางานสําหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ โดยจะใช้ได้ดีใน ต้ังแต่ Version 9 ขึ้นไป และ โปรแกรม 
Java Runtime เพื่อช่วยให้ระบบทํางานได้ จากด้วยสภาพโปรแกรมที่จากเดิมที่ใช้งานอยู่นั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนสั่งปรับปรุง หรือ update version ให้สูงขึ้นด้วยเครื่องของผู้ใช้งานเอง ดังนั้นผู้ใช้งานอาจจะพบกับ
ปัญหาการเข้าใช้งานบ้าง โดยสรุปเป็นข้อๆ ที่พบอยู่เป็นประจํา ได้ดังนี้  
 
#ปัญหาการเข้าใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ที่ 1 

ลักษณะอาการที่เกิด :  เมื่อผู้ใช้งานเข้าระบบงาน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัส Passphrase เรียบร้อย และเมื่อผ่านเข้า
ตรวจสอบสิทธ์ิจากรหัสผ่าน หรือ password ได้ถูกต้อง แต่หน้าจอกลับแสดงภาพให้ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  ซึ่งไม่ใช่
จอภาพการทํางานตามปกติ  ดังภาพ 

 
 
สาเหตุเกิดจาก โปรแกรม Internet Explorer มีการ update ปรับ Version สูงขึ้น คือต้ังแต่ 10 ขึ้นไป ทําให้การแสดงผลของ
ระบบงานเปลี่ยนไปและไม่สามารถเข้าระบบงานต่อได้   
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วิธีการแก้ไข  
1.  ปิดโปรแกรม Internet Explorer และเปิดใหม่  

2.  คลิกที่เมน ูtools    หรือ กดปุ่ม Alt ค้าง และตามด้วย T  
3. เลือกเมนู Compatibility View Settings   

 หรือ   
 
4. พิมพ์ *.cgd.go.th  ที่ช่อง Add this website เรียบร้อย คลิกปุ่ม Add  และคลิกปุ่ม Close ออก 

 
 

5. และปิดโปรแกรม Internet Explorer ใหห้มดทุกจอภาพที่เปิดใช้งานอยู่  
6. เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้งเพื่อทํางานต่อไป 
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#ปัญหาการเข้าใชง้านระบบจ่ายตรงเงนิเดือนฯ ที่ 2 

ลักษณะอาการที่เกิด :  เมื่อผู้ใช้งานเข้าระบบงาน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัส Passphrase เรียบร้อย และเมื่อผา่นเข้า
ตรวจสอบสิทธ์ิจากรหัสผ่าน หรือ password ได้ถูกต้อง แล้วแต่จอภาพนั้นกลับปิดหายไป  

วิธีการแก้ไข 

1.  คลิกที่เมน ูtools  หรือ กดปุ่ม Alt ค้าง และตามด้วย T เลือก Internet Option 

 หรือ   
 
2.  เลือก tab Privacy เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Turn on Pop-up Blocker 

 
 
3.  คลิกปุ่ม ok  
4.  ปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่เปิดไว้ให้หมดทุกจอภาพ 
5.  เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
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จากปัญหาเดิม แก้ไขตามแล้ว อาการยังเป็นเหมือนเดิม ใหท้ําต่อไปนี้เพิ่มเติม 
1.  ไปที ่เมนู tools  เลือก Manage Add on  

 หรือ  
2.  ให้เลือกดูรายช่ือโปรแกรมด้านขวามือ มี Google Toolbar และ Java ... ถ้าสถานะ  Enable อยู่ ให้คลิกเลือกรายการ แล้ว
คลิกปุ่ม Disable  

 

3.  คลิกปุ่ม Close   
4.  ปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่เปิดไว้ให้หมดทุกจอภาพ 
5.  เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
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#ปัญหาการเข้าใชง้านระบบจ่ายตรงเงนิเดือนฯ ที่ 3 

ลักษณะอาการที่เกิด :  เคยเข้าใช้ระบบงานได้ปกติ และเมื่อเข้าอีกครั้งมีข้อความขึ้นว่า  
 

"ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง" 

 
สาเหตุเกิดจาก ระบบไม่สามารถติดต่อและอ่านอุปกรณ์ได้ โดยผู้ใช้งานได้ทําการเรียกใช้งานอุปกรณ์หรือคลิกเรียกระบบก่อน
หรือยังไม่เสียบ Token Key   
 
วิธีการแก้ไข  
1. ปิดโปรแกรม Internet Explorer ให้หมด  
2. ตรวจสอบว่าเสียบอุปกรณ์ Token key หรือไม่ ถ้าไม่ ให้เสียบอุปกรณ์ที่ช่อง USB ให้เรียบร้อย    
3. เปิด Internet Explorer และคลิกเข้าระบบงานใหม่อีกครั้ง ...... 
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#ปัญหาการเข้าใชง้านระบบจ่ายตรงเงนิเดือนฯ ที่ 4 

ลักษณะทีเ่กิดปัญหา :  กรณีที่แก้ไขตามวิธีที่ 3 แล้วไม่หาย เข้าระบบแล้ว แล้วคลิกเขา้เมนู ระบบกลับขึ้นข้อความว่า  

"ระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง" 

 
วิธีการแก้ไข  
1.  ปิดโปรแกรม Internet Explorer  
2.  เปิด โปรแกรม Internet Explorer ใหม่อีกครั้ง  
3. แล้วเข้า เมนู Tools เลือก Internet Option  

 หรือ   
4. เลือก tab general  แล้วคลิกปุ่ม Delete  
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5. ใส่เครื่องหมายถูกทั้งหมด ยกเว้น Preserve Favorites website data ให้นําเครื่องหมายถูกออก  

 
6.  แล้วคลิกปุ่ม Delete  
7.  รอ เมื่อ ลบ เรียบร้อย ปิดโปรแกรม Internet Explorer ที่เปิดไว้ให้หมดทุกจอภาพ 
8.  เปิด Internet Explorer และเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 
 
 

หมายเหต ุหากทําตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว อาการดังกล่าวยังไม่หาย ให้ทาํต่อ แต่การทําวิธีนี้ ผู้ใช้งานจําเป็นต้องปรับ
สภาพแวดล้อมของเครื่องใหม่ เนื่องจากเป็นการล้างค่าที่ต้ังไว้ต่างๆในโปรแกรม Internet Explorer ให้เกิดเป็นต้ังค่าเริ่มต้นใหม่  

วิธีการ Reset IE หรือ ล้างคา่ต่างๆเพื่อต้ังค่าเริ่มต้นใหม่  
1. เปิด โปรแกรม Internet Explorer ใหมอี่กครั้ง  
2. แล้วเข้า เมนู Tools เลือก Internet Option  

  หรือ   
3. เลือก Tab Advance คลกิปุ่ม Reset  จะเข้าจอภาพ Reset Internet Explorer Setting ให้คลกิถูกที่ Delete Personal 
Settings และคลิกปุ่ม Reset 

   
4. เมื่อ reset เรียบร้อย ท่านจะต้องปรับสภาพแวดล้อมของเครื่องใหม่อีกครั้ง  
5. แล้วปิด IE ให้หมดทุกจอภาพ แล้วลองเข้าระบบใหม่อีกครั้ง 


