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1. เข้าสู่ระบบ 

กำรเขำ้สู่ระบบบริหำรจดักำรแบบรำยงำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ทุจริตในภำครัฐ (ส ำนกังำน ป.ป.ท.) ในขั้นตอนแรกตอ้งท ำกำร ล็อกอิน โดยเขำ้ท่ี URL : 

http://eform.pacc.go.th/___git/eform/ เพื่อยนืยนัตวัตนในกำรเขำ้ใชง้ำนและเป็นกำรตรวจสอบสิทธ์ิ

ของผูใ้ชร้ะบบทั้งยงัป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืน ท่ีไม่ไดรั้บสิทธ์ิ เขำ้ใชง้ำนระบบและขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ

อนุญำต 

 

 

  ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือผูใ้ชง้ำน 

2. รหสัผำ่นท่ีไดต้ั้งไว ้

3. ปุ่ม Reset  

4. ปุ่ม Login กดเพื่อเขำ้สู่ระบบ 

5. ลืมรหสัผำ่น กรณีท่ีผูใ้ช ้ลืมรหสัผำ่น สำมำรถกดท่ีปุ่มลืมรหสัผำ่นไดท่ี้ปุ่มน้ี 

 

 

 

 

http://eform.pacc.go.th/___git/eform/
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วธีิการใช้งาน 

1. ใส่ช่ือผูใ้ชง้ำนใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

2. เม่ือใส่ช่ือผูใ้ชง้ำนเสร็จแลว้ ใส่รหสัผำ่นใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

3. กดปุ่มเขำ้สู่ระบบเพื่อเขำ้สู่กำรใชง้ำน 
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2. เมนูหลกั 
 

หนำ้เมนูหลกัคือหนำ้แรกในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบบริหำรจดักำรแบบรำยงำน  เพื่อจดัท ำและจดักำร

แบบฟอร์มต่ำงๆ โดยในหนำ้หลกัจะแสดงใหเ้ห็นถึงฟังกช์ัน่หลกัๆของระบบบริหำรจดักำรแบบรำยงำน 

และยงัแสดงถึงช่ือผูท่ี้ก ำลงัใชง้ำนและกำรจดักำรขอ้มูลของผูท่ี้ก ำลงัใชง้ำนอยู ่ 

 

 

 

 ค าอธิบายรูปภาพ 

1. แสดงช่ือผูใ้ชง้ำนหรือผูท่ี้เขำ้สู่ระบบ 

2. เปล่ียนรหสัผำ่นผูใ้ชง้ำน 

3. ออกจำกระบบ 

4. แสดงรำยกำรหนำ้หลกั 

5. แสดงรำยกำรหนำ้แบบฟอร์ม 

6. แสดงรำยกำรหนำ้ประเภทแบบฟอร์ม 

7. จดักำรแบบฟอร์ม 

8. จดักำรประเภทแบบฟอร์ม 
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วธีิการใช้งาน 

1. กดปุ่มเพื่อเปล่ียนรหสัผำ่น 

2. กดปุ่มเพื่อออกจำกระบบ 

3. กดปุ่มเพื่อใหแ้สดง Drop down list หนำ้หลกั 

4. กดปุ่มเพื่อไปยงัหนำ้หลกั 

5. กดปุ่มเพื่อใหแ้สดง Drop down list แบบฟอร์ม 

6. กดปุ่มเพื่อไปยงัหนำ้จดักำรแบบฟอร์ม 

7. กดปุ่มเพื่อใหแ้สดง Drop down list ประเภทแบบฟอร์ม 

8. กดปุ่มเพื่อไปยงัหนำ้จดักำรประเภทแบบฟอร์ม 

9. กดปุ่มเพื่อไปยงัหนำ้จดักำรแบบฟอร์ม 

10. กดปุ่มเพื่อไปยงัหนำ้จดักำรประเภทแบบฟอร์ม 
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3. เปลีย่นรหัสผ่าน 
 

กำรเปล่ียนรหสัผำ่นก็ถือเป็นหน่ึงในกำรจดักำรขอ้มูลผูใ้ชง้ำนระบบ เพื่อควำมปลอดภยัในกำรเขำ้ใช้

งำนระบบและยงัถือเป็นกำรแสดงตนตวัและสิทธ์ิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลอีกดว้ยของบุคคลนั้นๆ อีกดว้ย 

 

 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือผูใ้ชง้ำน 

2. ช่ือ-นำมสกุล ของผูใ้ชง้ำน 

3. ช่องกรอกรหสัผำ่นใหม่ 

4. ช่องกรอกยนืยนัรหสัผำ่นใหม่ 

5. ช่องแสดงรหสัผำ่น 

6. ปุ่มยนืยนั 

7. ปุ่มกลบั 
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วธีิการใช้งาน 

1. กรอกรหสัผำ่นใหม่ 

2. กรอกยนืยนัรหสัผำ่นใหม่ 

3. ต๊ิกเคร่ืองมำถูกเพื่อแสดงรหสัผำ่น 

4. กดปุ่มยนืยนัเพื่อยนืยนักำรเปล่ียนรหสัผำ่น 

5. ปุ่มยอ้มกลบั กดเพื่อยอ้นกลบัไปหนำ้หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดการแบบฟอร์ม 
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หนำ้จดัแบบฟอร์ม คือหนำ้ท่ีจะจดักำรขอ้มูลต่ำงๆของแบบฟอร์มไม่วำ่จะเป็น คน้หำแบบฟอร์มท่ีเคย

สร้ำงไวแ้ลว้ แกไ้ขแบบฟอร์มเดิม  ลบแบบฟอร์มท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน และสร้ำงแบบฟอร์มใหม่ 

 

 

 

 ค าอธิบายรูปภาพ  

1. ปุ่มเพิ่มแบบฟอร์ม 

2. ช่องคน้หำ 

3. ช่องเลือกคน้หำประเภทแบบฟอร์ม 

4. ช่องเลือกประเภทแบบฟร์อมยอ่ย 

5. ปุ่มคน้หำ 

6. ปุ่มลำ้งตวักรอง 

7. ถดัไป 

8. ยอ้นกลบั 

9. แกไ้ขแบบฟอร์ม 

10. ปุ่มตวัอยำ่ง 

11. ปุ่มดูตวัอยำ่งแบบ PDF 
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วธีิการใช้งาน 

1. กรอกขอ้ควำมท่ีตอ้งกำรคน้หำ 

2. เลือกประเภทแบบฟอร์มท่ีตอ้งกำรคน้หำ 

3. เลือกประเภทแบบฟอร์มท่ีตอ้งกำรคน้หำ 

4. กดปุ่มคน้หำเพื่อ คน้หำ 

5. กดปุ่มลำ้งเพื่อลำ้งตวักรอง 

6. ยอ้นกลบัไปหนำ้ท่ีแลว้ 

7. ถดัไปอีกหนำ้ 

8. กดปุ่มตวัอยำ่ง เพื่อแสดงตวัอยำ่งแบบฟอร์ม 

9. กดปุ่มตวัอยำ่ง PDF เพื่อแสดงตวัอยำ่งแบบฟอร์ม PDF 
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5. เพิม่แบบฟอร์ม 
 

กำรเพิ่มแบบฟอร์ม เป็นกำรสร้ำงฟอร์มใหม่เพื่อกำรใชง้ำนในรูปแบบท่ีเหมำะสมในงำนนั้นๆ โดย

หน้ำเพิ่มแบบฟอร์มใหม่ สำมำรถตั้ งช่ือแบบฟอร์ม ก ำหนดประเภทแบบฟอร์ม และยงัสำมำรถใช้

เคร่ืองมือดำ้นขวำในกำรสร้ำงแบบฟอร์ม เพียงแค่ลำกมำไวใ้นกล่องสร้ำงแบบฟอร์มดำ้นซ้ำย กล่องสร้ำง

แบบฟอร์มก็จะแสดงรูปแบบฟอร์มท่ีก ำลงัสร้ำงทนัทีท ำใหก้ำรสร้ำงและจดัรูปแบบไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
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ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือเร่ือง 

2. รำยละเอียด 

3. ส่วนหวัของแบบฟอร์ม 

4. ประเภทหลกั 

5. ประเภทยอ่ย 

6. สร้ำงแบบฟอร์ม 

7. เคร่ืองมือกำรสร้ำงแบบฟอร์ม 

8. ยกเลิก 

9. ดู JSON 

10. บนัทึก 
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วธีิการใช้งาน 

1. กรอกช่ือเร่ือง 

2. กรอกรำบละเอียด 

3. กรอกขอ้ควำมส่วนหวัของแบบฟอร์ม 

4. เลือกประเภทหลกั 

5. เลือกประเภทยอ่ย 

6. เร่ิมสร้ำงแบบฟอร์ม โดยกำรลำกกล่องเคร่ืองมือ(ขอ้ 7) มำวำงใส่ในช่อง 

7. เลือกเคร่ืองมือในกำรสร้ำงแบบฟอร์ม 

8. ปุ่มยกเลิกกำรสร้ำงแบบฟอร์ม 

9. ปุ่มดูแบบ JSON 

10. ปุ่มบนัทึกแบบฟอร์ม 
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6. แก้ไขแบบฟอร์ม 
 

แกไ้ขแบบฟอร์ม เม่ือสร้ำงแบบฟอร์มข้ึนมำใชง้ำนและตอ้งกำรท่ีจะปรับเปล่ียนแบบฟอร์มเดิม ใหก้ดปุ่ม

แกไ้ขดำ้นหลงัช่ือแบบฟอร์มนั้น ระบบจะพำมำยงัหนำ้แกไ้ขแบบฟอร์ม  ในหนำ้แกไ้ขแบบฟอร์ม ระบบจะ

แสดงขอ้มูลเดิมท่ีเคยสร้ำงไวท้ั้งหมด เรำสำมำรถเปล่ียนแปลงช่ือแบบฟอร์มหรือจดัแบบฟอร์มท่ีตอ้งกำร 

ก่อนกดบนัทึกซ ้ ำทบัของเก่ำ ก็จะไดแ้บบฟอร์มท่ีเรำไดท้  ำกำรแกไ้ขล่ำสุด 
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ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือเร่ือง 

2. รำยละเอียด 

3. ส่วนหวัของแบบฟอร์ม 

4. ประเภทหลกั 

5. ประเภทยอ่ย 

6. สร้ำงแบบฟอร์ม 

7. เคร่ืองมือกำรสร้ำงแบบฟอร์ม 

8. ยกเลิก 

9. ดู JSON 

10. บนัทึก 
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วธีิการใช้งาน 

1. แกไ้ขช่ือเร่ือง 

2. แกไ้ขรำยละเอียด 

3. แกไ้ขส่วนหวัของแบบฟอร์ม 

4. เปล่ียนประเภทหลกั 

5. เปล่ียนประเภทยอ่ย 

6. แกไ้ขขอ้ควำมสร้ำงแบบฟอร์ม 

7. เคร่ืองมือกำรสร้ำงแบบฟอร์ม 

8. ปุ่มยกเลิกกำรสร้ำงแบบฟอร์ม 

9. ปุ่มดูแบบ JSON 

10. ปุ่มบนัทึกแบบฟอร์ม 
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7. ประเภทแบบฟอร์ม 
 

ในกำรสร้ำงแบบฟอร์มก็จะตอ้งมีกำรก ำหนดประเภทแบบฟอร์มเพื่อกำรคน้หำแบบฟอร์มและแยก

หมวดสะดวกต่อกำรหำหรือกำรเรียกใช ้ โดยเรำสำมำรถก ำหนดหรือสร้ำง แกไ้ข และลบประเภท

แบบฟอร์มไดท่ี้หนำ้ประเภทฟอร์ม 

 

 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือประเภทแบบฟอร์ม 

2. ปุ่มสร้ำง 

3. ช่องคน้หำประเภทแบบฟอร์ม 

4. ปุ่มคน้หำ 

5. ปุ่มลำ้งตวักรอง 

6. ปุ่มแกไ้ข 

7. ปุ่มลบ 

8. ปุ่มเพิ่มประเภทยอ่ย 

9. ปุ่มยอ้มกลบั 

10. ปุ่มถดัไป 
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วธีิการใช้งาน 

1. กรอกช่ือประเภทแบบฟอร์ม 

2. กดปุ่มสร้ำงเพื่อสร้ำงประเภทแบบฟอร์ม 

3. กรอกขอ้ควำมคน้หำประเภทแบบฟอร์ม 

4. ปุ่มคน้หำกดเพื่อคน้หำประเภทแบบฟอร์ม 

5. ปุ่มลำ้งกดเพื่อลำ้งตวักรอง 

6. กดปุ่มเพื่อแกไ้ขประเภทแบบฟอร์ม 

7. กดปุ่มลบเพื่อลบประเภทแบบฟอร์ม 

8. ปุ่มเพิ่มประเภทยอ่ยเพื่อเพิ่มประเภทยอ่ย 

9. กดปุ่มยอ้นกลบัเพื่อไปยอ้นหนำ้กลบัไป 

10. กดปุ่มถดัไปเพื่อไปยงัหนำ้ถดัไป 
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8. แก้ไขประเภทแบบฟอร์ม 
 

กำรแกไ้ขประเภทแบบฟอร์ม เพียงแค่คน้หำช่ือประเภทแบบฟอร์มท่ีเรำตอ้งกำรจะแกไ้ข กรอกช่ือ

ประเภทแบบฟอร์มท่ีเรำตอ้งกำร กดปุ่มแกไ้ขดำ้นกลงั ระบบก็จะท ำกำรบนัทึกประเภทแบบฟอร์มท่ีไดท้  ำ

กำรแกไ้ขล่ำสุด 

 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือประเภทแบบฟอร์ม 

2. ปุ่มแกไ้ข 

 

วธีิการใช้งาน 

1. กรอกช่ือประเภทแบบฟอร์มท่ีตอ้งกำรแกไ้ข 

2. กดปุ่มแกไ้ข เพื่อยนืยนักำรแกไ้ขช่ือประเภทแบบฟอร์ม 
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9. เพิม่ประเภทแบบฟอร์มย่อย 

กำรเพิ่มประเภทแบบฟอร์มยอ่ย เป็นกำรเพิ่มระดบักำรแยกประเภทท่ีแยกยอ่มลงไปในแต่ล่ะ

ประเภทแบบฟอร์ม เพื่อกำรจดักำรแบ่งหรือแยกประเภทแบบฟอร์มท่ีแยกยอ่ยลงไป 

 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

2. ปุ่มสร้ำง 

3. ช่องคน้หำประเภทแบบฟอร์ม 

4. ปุ่มคน้หำ 

5. ปุ่มลำ้งตวักรอง 

6. ปุ่มแกไ้ข 

7. ปุ่มลบ 

8. ปุ่มยอ้มกลบั 

9. ปุ่มถดัไป 
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วธีิการใช้งาน 

1. กรอกช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

2. กดปุ่มสร้ำงเพื่อสร้ำงประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

3. กรอกขอ้ควำมคน้หำประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

4. กดปุ่มคน้หำกดเพื่อคน้หำประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

5. กดปุ่มลำ้งกดเพื่อลำ้งตวักรอง 

6. กดปุ่มเพื่อแกไ้ขช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

7. กดปุ่มเพื่อลบประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

8. กดปุ่มยอ้นกลบัเพื่อไปยอ้นหนำ้กลบัไป 

9. กดปุ่มถดัไปเพื่อไปยงัหนำ้ถดัไป 
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10. แก้ไขประเภทแบบฟอร์มย่อย 

 

กำรแกไ้ขประเภทแบบฟอร์มยอ่ย เพียงแค่คน้หำช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ยท่ีเรำตอ้งกำรจะแกไ้ข กรอก

ช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ยท่ีเรำตอ้งกำร กดปุ่มแกไ้ขดำ้นกลงั ระบบก็จะท ำกำรบนัทึกประเภทแบบฟอร์ม

ยอ่ยท่ีไดท้  ำกำรแกไ้ขล่ำสุด 

 

 

 

ค าอธิบายรูปภาพ 

1. ช่ือประเภทแบบฟอร์ม 

2. ปุ่มแกไ้ข 

 

 

วธีิการใช้งาน 

1. กรอกช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ยท่ีตอ้งกำรแกไ้ข 

2. กดปุ่มแกไ้ข เพื่อยนืยนักำรแกไ้ขช่ือประเภทแบบฟอร์มยอ่ย 

 

 


