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วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ของ CIT และ ธพ. ในการมาท าธุรกรรมที่ ฝจธ. ดังนี้

1. เพ่ิม ความสะดวก และความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน เพ่ิมหรือยกเลิก ให้กับบุคคล
ที่ท าหน้า ฝากเงิน ถอนเงิน ขนเงิน และขับรถยนต์

2. เพ่ิม ความสะดวก และความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน เพ่ิมหรือยกเลิก ให้กับยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขนเงิน

3. เพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบสถานะของ Order ได้ด้วยตัวเอง
4. เพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบประวัติของบุคคล และยานพาหนะ
5. เพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบวันที่ส้ินสุดการท าธุรกรรมของบุคคล และยานพาหนะ
6. เพ่ิมความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ตัวตนของบุคคล และยานพาหนะ ที่เข้ามาท าธุรกรรมที่ ฝจธ.
7. ลดกระบวนการและเวลา ในการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ
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ระบบ BMS ID

คู่มือระบบ BMS ID ส าหรับ
1. CIT
2. ธพ.

และ
3. สอบถามการเข้าท าธุรกรรม
4. ข้อมูลผู้ติดต่อ
5. รายงาน
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1. ส าหรับ CIT

ระบบ BMS ID
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สารบัญ : ส าหรับ CIT
1. วิธีเข้าระบบ
2. จัดการสิทธิ
3. ข้อมูลบุคคล

3.1 Upload รายการข้อมูลบุคคล
3.1.1 จาก Excel Template (กรณีมหีลายรายการ)

- Export Excel Template
- วิธีเตรียมไฟล์รูปภาพ
- กติกาการตั้งชื่อไฟล์รูปภาพ
- การสร้าง Zip ไฟล์ ทั้ง Folder

3.1.2 จากการคีย์อิน (กรณีมี 1-2 รายการ)
3.2 จัดการข้อมูลบุคคล (จากข้อ 3.1)
3.3 จัดการข้อมูลบุคคล Recorrect
3.4 ยกเลิกการสร้างข้อมูลบุคคล
3.5 สอบถามข้อมูลบุคคล
3.6 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล

3.6.1 แก้ไขข้อมูลบุคคล

3.6.2 แจ้งบุคคลพร้อม/ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน 
3.6.3 ยกเลิกข้อมูลบุคคล

4. ข้อมูลยานพาหนะ
4.1 Upload รายการข้อมูลยานพาหนะ

4.1.1 จาก Excel Template (กรณีมีหลายรายการ)
- Export Excel Template

4.1.2 จากการคีย์อิน (กรณีมี 1-2 รายการ)
4.2 จัดการข้อมูลยานพาหนะ
4.3 จัดการข้อมูลบุคคล Recorrect
4.4 ยกเลิกการสร้างข้อมูลยานพาหนะ
4.5 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ
4.6 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ

4.6.1 แก้ไขบ้อมูลยานพาหนะ
4.6.2 แจ้งยานพาหนะ พร้อม/ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน 
4.6.3 ยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ
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ส าหรับ CIT

1. ปุ่มบันทึกและพักไว้ หมายถึง การบันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว
2. ปุ่มส่งพิจารณาแต่งตั้ง หมายถึง การบันทึกและส่งค าขอพิจารณาแต่งตั้ง 

ข้อมูลบุคคลไปที่ ธพ.
3. ปุ่มล้างหน้าจอ หมายถึง ยกเลิกข้อมูลที่หน้าจอที่ก าลังคีย์อินอยู่ หรือแสดงอยู่
4. ปุ่มย้อนกลับ หมายถึง ย้อนกลับหน้าจอเริ่มต้น
5. สถานะรายการ หมายถึง การบอกให้รู้ว่ารายการนี้ (Order) อยู่ตรงจุดไหนของงาน หรือสถานที่
6. Recorrect หมายถึง การส่งรายการกลับไปให้ผู้ที่ส่งรายการมา เพื่อแก้ไขข้อมูลบางส่วน
7. Backlist หมายถึง ห้ามบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้ามาท าธุรกรรม
8. ดอกจันสีแดงอยู่ด้านข้าง (*) หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล

นิยาม
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ส าหรับ CIT

1. วิธีเข้าระบบ
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วิธเีข้าระบบ : WWW.BOT.OR.TH 

Click

Click ท่ี Link (Production)

https://iservice.bot.or.th/
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วิธเีข้าระบบ

Click เข้าระบบ
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วิธเีข้าระบบ

ขั้นตอน
1. กดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง
2. เลือก More choices
3. กดปุ่ม OK
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ส าหรับ CIT

2. จัดการสิทธิ
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นิยาม

- ผู้จัดการสิทธิ (Organization admin) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจลงนาม
ของผู้ใช้บริการและได้รับการอนุมัติ จาก ธปท. ให้เป็นผู้แต่งตั้ง เพิกถอน หรือก าหนดสิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และมีหน้าที่ก าหนดสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงาน และตนเอง ท า Function งานอะไรได้บ้าง ใน ระบบ BMS ID 

- ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสิทธิให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน และมีหน้าที่ท างานตาม 
Function งานที่ได้รับมอบหมาย ในระบบ BMS ID
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ส าหรับ CIT

ผู้ที่สามารถจัดการสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ใช้งานที่ไดส้ิทธิ “ผู้จัดการสิทธิ” 
จากการสมัครลงทะเบียน BOT SecureNet เท่านั้น
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จัดการสิทธิ  ส าหรับ CIT

Click

เลือก 
ผู้ใช้งาน
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จัดการสิทธิ  ส าหรับ CIT

Click
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จัดการสิทธิ  ส าหรับ CIT

* อย่าลืมกดบันทึก



17

ส าหรับ CIT

3. ข้อมูลบุคคล
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เมนูข้อมูลบุคคล ส าหรับ CIT

* * สอบถามข้อมูล CCC (ยังไม่ใช้งานในช่วงนี้)
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ส าหรับ CIT

3.1 Upload รายการข้อมูลบุคคล
3.1.1 จาก Excel Template (กรณีมีหลายราย)
3.1.2 จากการคีย์อิน (กรณีมี 1-2 รายการ)
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3.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
1. Click Export Profile Template เพื่อ Load Excel Template 
มากรอกข้อมูล (แบบที่ 1)
2. Save excel template ออกมา
3. กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง

Save Excel แบบที่ 1
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3.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
1. Click Export Profile Template เพื่อ Load Excel Template 
มากรอกข้อมูล (แบบที่ 2)
2. Save excel template ออกมา
3. กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง

Save Excel แบบที่ 2
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3.1.1 จาก Excel Template

- กดปุ่ม Save ที่รูปบน
- เลือก Save as
- ตั้งชื่อที่ File name
- กดปุ่ม Save ที่รูปล่าง
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ตัวอย่าง
3.1.1 จาก Excel Template

กรอกรายการข้อมูลบุคคล Excel Template
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3.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
4. Click Browse เพื่อน า Excel Template มา Upload ข้อมูล
5. เลือก Excel Template ที่กรอกข้อมูลบุคคลไว้แล้ว
6. Click Open
7. Click Upload ในหน้าถัดไป



25

3.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
8. จะปรากฎข้อมูลดังรูป
9. เตรียม ไฟล์รูปภาพทั้ง 5 ไฟล์ในรูป Zip ไฟล์
10. วิธีตั้งชื่อไฟล์ และท า Zip ไฟล์
11. Click Browse เพื่อ Upload ไฟล์รูปภาพ (ทีละราย)
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3.1.1 จาก Excel Template

วิธีเตรียม ไฟล์รูปภาพทั้ง 5 ไฟล์ในรูป Zip ไฟล์ ทั้ง Folder
1. น าไฟล์รูปภาพทั้ง 5 ไฟล์มาตั้งชื่อไฟล์ ให้ตรงตาม Format
2. สร้าง Folder แล้วน าไฟล์ดังกล่าวมาวาง
3. จากนั้น Click ที่ Folder เพื่อ Zip ไฟล์ พร้อมกันทั้ง Folder
4. ต้องเป็นสกุล .Zip

กติกาการตั้งชื่อไฟล์รูปภาพทั้ง 5 ไฟล์ ต้องมีชื่อย่อเป็นภาษาองักฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ รวมอยู่ในชื่อไฟลด์้วย (อยู่ต าแหน่งไหนของชื่อก็ได้)
1. บัตรประชาชน ต้องมีค าว่า “PID” เช่น สมบัตPิID PIDสมบัติ

PID_สมบัติ  นาย_PID_สมบัติ เป็นต้น
2. ภาพถ่ายบุคคล ต้องมีค าว่า “PHOTO” เช่น  PHOTO_นายสมบัติ

นายสมบัติPHOTO เป็นต้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. บัตรลายมือชื่อ ต้องมีค าว่า “SIGN” เช่น SIGN_นายสมบัติ  

นายสมบัตรSIGN เป็นต้น
4. ประวัติอาชญากร ต้องมีค าว่า “CRIME” เช่น CRIME_นายสมบัติ

สมบัต_ิCRIME เป็นต้น
5. ข้อมูลบุคคลที่ 3 ต้องมีค าว่า “” เช่น PERSON_นายสมบัติ

สมบัตPิERSON เป็นต้น
หมายเหตุ : - ไฟล์รูปภาพ ปัจจุบันไม่สามารถใช้ .PDF 

ตัวอย่าง ต้องเป็น .gif  .jpeg .BMP เป็นต้น
- ขนาดของไฟล์รูปภาพไม่เกิน 500 KB
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3.1.1 จาก Excel Template

วิธี Zip ไฟล์ ทั้ง Folder

ตัวอย่าง

ขั้นตอน
1. Click Mouse ขวาที่ Folder ชื่อ “ส้ม” 
2. เลือกโปรแกรม Zip
3. เลือกเพิ่มเข้า “ส้ม.Zip” 
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3.1.1 จาก Excel Template

ตัวอย่าง ชื่อรูปภาพทั้ง 5 ไฟล์ และ รูป Zip ไฟล์ 
ท้ัง Folder

ตัวอย่าง
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3.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
12. Browse เลือก ไฟล์ Zip ชื่อส้ม
13. Click Open
14. Click Upload
15. จะเห็นปุ่มแว่นขยาย จากตัวอย่าง ใน Slide

ถัดไป
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3.1.1 จาก Excel Templateตัวอย่าง - หลงั Upload ไฟล์
รปูภาพของคนช่ือ “ส้ม”
จะมีปุ่ มแว่นตาขึน้มาดงั
รปูซ่ึงสามารถ C lick ท่ี
แว่นกมี็จะมีรปูภาพ
ขึน้มา
- กดปุ่ ม C trl+ปุ่ มเมาส์
ตรงกลางเล่ือนขึน้
รปูภาพจะขยายใหญ่ขึน้

* * กดปุ่ ม C trl+ปุ่ มเมาสต์รงกลางเลื่อนขึน้
รปูภาพจะขยายใหญ่ขึน้
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3.1.1 จาก Excel Templateตัวอย่าง (ต่อ)

* อย่าลืมกดบันทึก
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3.1.2 จากการคีย์อิน

กรณี มีข้อมูล 1-2 รายการ ก็
สามารถคียอิ์นแทนการ
Upload Excel Template 

โดยการ
- กดปุ่ ม สร้างรายการ
บุคคล
- กรอกเลขท่ีบตัร
ประชาชน
- กดปุ่ มยืนยนั
- จะปรากฏหน้าจอคีย์
อิน
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3.1.2 จากการคีย์อิน

ตัวอย่าง หน้าจอคีย์อิน

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- กรอกข้อมูลด้านบน และ Upload ไฟล์รูปให้ครบก่อน
- จากนั้นเลือกข้อมูล ธนาคาร ศจธ. บทบาทหน้าที่ วันที่
มีผลและวันหมดอายุเข้าพื้นที่  จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล
- เพิ่มรายการจนครบ แล้วมากดปุ่ม บันทึกและพักไว้ 
หรือส่งพิจารณาแต่งตั้ง ทีเดียว
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ส าหรับ CIT

3.2 จัดการข้อมูลบุคคล
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3.2 จัดการข้อมูลบุคคล ส าหรับ CIT

- เลือกชื่อ ส้ม1 แล้ว Click เพื่อคีย์ข้อมูลบุคคล หรือ 
กดปุ่มแว่นเพื่อดูรูปภาพ

- ถ้ารายการไหนมีปุ่มแว่นหายไป แสดงว่าตอน Upload ไฟล์
รูปภาพ ท าไม่ส าเร็จ อาจเกิดจากการตตั้งชื่อไฟล์ไม่ตรง
ตามกติกาการตั้งชื่อ ซึ่งสามารถมาเพิ่มรูปภาพที่หายไปได้
ที่หน้าจอจัดการข้อมูลบุคคล

* * กดปุ่ ม C trl+ปุ่ มเมาสต์รงกลางเล่ือนขึ้น
รปูภาพจะขยายใหญ่ขึน้



36

ระบบ BMS ID
ตัวอย่าง     หน้าจอจัดการข้อมูลบุคคล

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- กรอกข้อมูลด้านบน และ Upload ไฟล์
รูปให้ครบก่อน
- จากนั้นเลือกข้อมูล ธนาคาร ศจธ. 
บทบาทหน้าที่ วันที่มีผลและวันหมดอายุ
เข้าพื้นที่  จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล
- เพิ่มรายการจนครบ แล้วมากดปุ่มบันทึก
และพักไว้ หรือส่งพิจารณาแต่งตั้ง ทีเดียว
- สามารถกดปุ่มดินสอ เพื่อแก้ไขไฟล์
รูปภาพได้
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3.2 จัดการข้อมูลบุคคล   ส าหรับ CIT

ตัวอย่าง     การกรอกข้อมูลบุคคล
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3.2 จัดการข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

ตัวอย่าง     การกรอกข้อมูลบุคคล (ต่อ)

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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3.2 จัดการข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

ตัวอย่าง     เลือกไฟล์รูปภาพ

เลือกปุ่มดินสอ ที่ลายมือชื่อ
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3.2 จัดการข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

ตัวอย่าง   เลือกไฟล์รูปภาพ(ต่อ)

- เลือก Browse 
- เลือกไฟล์รูปภาพ
- กดปุ่ม Upload
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3.2 จัดการข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- เลือก ส่งพิจารณาแต่ง ระบบจะบันทกึ
ข้อมูล และส่งให้ ธพ. อนุมัติ
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ส าหรับ CIT

3.3 จัดการข้อมูลบุคคล Recorrect
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3.3 จัดการข้อมูลบุคคล Recorrect ส าหรับ CIT

ตัวอย่าง    สถานะของรายการ ที่ต้องการค้นหา
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3.3 จัดการข้อมูลบุคคล Recorrect ส าหรับ CIT

- เลือก เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
- กดปุ่ม ค้นหา
- จากนั้น Click ที่รายการชื่อ “ขี้เหล็ก7”
- จะขึ้นหน้าจอคีย์อิน หน้าถัดไป
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3.3 จัดการข้อมูลบุคคล Recorrect ส าหรับ CIT

- รายการนี้เกิดจาก ธพ. ส่งกลับมาให้ CIT แก้ไขข้อมูล
- ตรวจสอบ สถานะ Profile และเหตุผลประกอบ เพื่อ
แก้ไขข้อมูลตามที่ ธพ. แจ้งมา
- หลังแก้ไขข้อมูลครบ ให้กดปุ่ม ส่งพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อ
ระบบบันทึกข้อมูล และส่งรายการไปที่ ธพ.

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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ส าหรับ CIT

3.4 ยกเลิกการสร้างข้อมูลบุคคล
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3.4 ยกเลิกการสร้างข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

เลือก ยกเลิกสร้างรายการบุคคล
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3.4 ยกเลิกการสร้างข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

รายการที่ถูกยกเลิกจะมี สถานะเรายการ
เป็น “ยกเลิกสร้างรายการ”

* * กดปุ่ ม C trl+ปุ่ มเมาสต์รงกลางเล่ือนขึน้ รปูภาพจะ
ขยายใหญ่ขึน้
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ส าหรับ CIT

3.5 สอบถามข้อมูลบุคคล
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3.5 สอบถามข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

ตัวอย่าง    สถานะของรายการ ที่ต้องการสอบถาม
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ส าหรับ CIT

- เลือก เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขค้นหา ดังรูป
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ส าหรับ CIT

3.6 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล



53

3.6 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT
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3.6 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล ส าหรับ CIT

3.6.1 แก้ไขข้อมูลบุคคล
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3.6.1 แก้ไขข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- เลือก DropDown ชื่อ-นามสกุล เพื่อค้นหาบุคคลที่ต้องการ
แก้ไขข้อมูล โดยคีย์เพียงอักษรหน้า ระบบก็จะช่วยค้นหา ดังรูป 
คีย์ค าว่า “มะ”
- หรือ เลือก DropDown บัตรประชาชน เพื่อค้นหาบุคคล
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3.6.1 แก้ไขข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- ต้องการแก้ไขข้อมูล profile
- ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ แก้ไข profile
- จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล ดังรูป
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3.6.1 แก้ไขข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- ต้องการแก้ไขข้อมูลบทบาทของบุคคล
- ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ แก้ไขบทบาทบุคคล
- จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล ดังรูป

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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3.6 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล ส าหรับ CIT

3.6.2 แจ้งบุคคลพร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน
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3.6.2 แจ้งบุคคลพร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน  ส าหรับ CIT

- เลือกเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา กดปุ่ม ค้นหา
- ติ๊กเครื่องหมายถูกเลือกบุคคลที่ต้องการแจ้งไม่
พร้อมปฏิบัติงาน
- กดปุ่ม บันทึก จะได้ดังรูปถัดไป
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3.6.2 แจ้งบุคคลพร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน  ส าหรับ CIT

- กรอกข้อมูลเหตุผลการแจ้งไม่พร้อมปฏิบัติงาน
- กดปุ่ม ตกลง จะได้ดังรูปถัดไป
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3.6.2 แจ้งบุคคลพร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน  ส าหรับ CIT

- ตรวจสอบข้อมูลรายการแจ้งไม่พร้อมปฏิบัติงาน
- เลือกสถานะ CIT แจ้งไม่พร้อมปฏิบัติงาน
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะได้ดังรูป
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3.6 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล ส าหรับ CIT

3.6.3 ยกเลิกข้อมูลบุคคล
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3.6.3 ยกเลิกข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- เลือก DropDown ชื่อ-นามสกุล เพื่อค้นหาบุคคลที่ต้องการ
ยกเลิกข้อมูล โดยคีย์เพียงอักษรหน้า ระบบก็จะช่วยค้นหา ดัง
รูป คีย์ค าว่า “มะ”
- หรือ เลือก DropDown บัตรประชาชน เพื่อค้นหาบุคคล
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3.6.3 ยกเลิกข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- กรอกข้อมูล เหตุผลการยกเลิก
- กดปุ่ม บันทึก

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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3.6.3 ยกเลิกข้อมูลบุคคล  ส าหรับ CIT

- ตรวจสอบยกเลิกข้อมูลบุคคล
- เลือกสถานะ CIT ยกเลิก
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะได้ดังรูป
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ส าหรับ CIT

4. ข้อมูลยานพาหนะ
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เมนูข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ CIT
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ส าหรับ CIT

4.1 Upload รายการข้อมูลยานพาหนะ
4.1.1 จาก Excel Template (กรณีมีหลายราย)
4.1.2 จากการคีย์อิน (กรณีมี 1-2 รายการ)
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4.1.1 จาก Excel Template

Save Excel

ขั้นตอน
1. Click Export Profile Template เพื่อ 

Load Excel Template มากรอกข้อมูล (แบบที่ 2)
2. Save excel template ออกมา
3. กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง
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- กดปุ่ม Save ที่รูปบน
- เลือก Save as
- ตั้งชื่อที่ File name
- กดปุ่ม Save ที่รูปล่าง

4.1.1 จาก Excel Template
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ตัวอย่าง
4.1.1 จาก Excel Template

กรอกรายการข้อมูลยานพาหนะ Excel Template
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4.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
4. Click Browse เพื่อน า Excel Template มา Upload ข้อมูล
5. เลือก Excel Template ที่กรอกข้อมูลยานพาหนะไว้แล้ว
6. Click Open
7. Click Upload ในหน้าถัดไป
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4.1.1 จาก Excel Template

ขั้นตอน
7. Click Upload
8. กดปุ่ม บันทึก

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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กรณี มีข้อมูล 1-2 รายการ

สามารถคียอิ์นแทนการ
Upload Excel Template 

โดยการ
- กดปุ่ ม สร้างรายการ
ยานพาหนะ
- จะปรากฏหน้าจอคียอิ์น
ตามตวัอย่าง

4.1.2 จากการคีย์อิน
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- กรอกข้อมูลด้านบน ให้ครบก่อน
- จากนั้นเลือกข้อมูล ธนาคาร ศจธ. บทบาทหน้าที่ วันที่มี
ผลและวันหมดอายุเข้าพื้นที่  จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล
- เพิ่มรายการจนครบ แล้วมากดปุ่ม บันทึกและพักไว้ หรือ
ส่งพิจารณาแต่งตั้ง ทีเดียว

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง หน้าจอคีย์อิน 4.1.2 จากการคีย์อิน
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ส าหรับ CIT

4.2 จัดการข้อมูลยานพาหนะ
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4.2 จัดการข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- เลือก ทะเบียนรถยนต์ ที่สถานะ
เป็น “สร้างรายการ” 
- Click ที่รายการนี้ตรงทะเบียน
- จะแสดงจอคีย์อินในหน้าถัดไป 
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4.2 จัดการข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- กรอกข้อมูลด้านบน ให้ครบก่อน
- จากนั้นเลือกข้อมูล ธนาคาร ศจธ. 
บทบาทหน้าที่ วันที่มีผลและวันหมดอายุ
เข้าพื้นที่  จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล
- เพิ่มรายการจนครบ แล้วมากดปุ่มบันทึก
และพักไว้ หรือส่งพิจารณาแต่งตั้ง ทีเดียว

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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ส าหรับ CIT

4.3 จัดการข้อมูลยานพาหนะ Recorrect
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4.3 จัดการข้อมูลยานพาหนะ Recorrect ส าหรับ CIT

- เลือกสถานะ Recorrect ธพ.
- กดปุ่ม ค้นหา จะขึ้นจอภาพ ดังรูป
- เลือกทะเบียนรถยนต์ที่สถานะรายการ 
“Recorrect รายการ”
- จะแสดงจอภาพในหน้าถัดไป
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4.3 จัดการข้อมูลยานพาหนะ Recorrect ส าหรับ CIT

- ปรับปรุงข้อมูลตาม เหตุผลประกอบสถานะ
ที่ ธพ. แจ้งมา
- เลือกข้อมูล ธนาคาร ศจธ. บทบาทหน้าที่
วันที่มีผลและวันหมดอายุเข้าพื้นที่  จากนั้นกด
ปุ่ม เพิ่มข้อมูล
- เพิ่มรายการจนครบ แล้วมากดปุ่มบันทึกและ
พักไว้ หรือส่งพิจารณาแต่งตั้ง ทีเดียว

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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ส าหรับ CIT

4.4 ยกเลิกการสร้างข้อมูลยานพาหนะ
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4.3 ยกเลิกการสร้างข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- กดปุ่ม ยกเลิกสร้างรายการยานพาหนะ
- ยืนยันยกเลิก กดปุ่ม OK
- ยกเลิก กดปุ่ม OK 
- แสดงจอภาพในหน้าถัดไป
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4.3 ยกเลิกการสร้างข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

แสดงสถานะ รายการของทะเบียน
รถยนต์ที่กดปุ่มยกเลิกการสร้างข้อมูล
ยานพาหนะ  เป็น “ยกเลิกสร้าง
รายการ” ดังรูป
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ส าหรับ CIT

4.5 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ
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ตัวอย่าง    สถานะของรายการ ที่ต้องการสอบถาม

4.5 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT
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4.5 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- เลือก เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขค้นหา ดังรูป
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ส าหรับ CIT

4.6 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ
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4.6 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT
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4.6 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ CIT

4.6.1 แก้ไขข้อมูลยานพาหนะ
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4.6.1 แก้ไขข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- Click DropDown
เลือก ทะเบียนยานพาหนะ ที่ต้องการแก้ไข
- จะแสดงจอภาพในหน้าถัดไป
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4.6.1 แก้ไขข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

ติ๊กเครื่องหมายถูก แก้ไข profile เพื่อ
แก้ไขข้อมูล profile
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4.6.1 แก้ไขข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- ติ๊กเครื่องหมายถูก แก้ไขการก าหนดธนาคาร/ศูนย์
จัดการธนบัตร เพื่อแก้ไขข้อมูล ดังรูป
- กดปุ่ม บันทึก
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4.6 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ CIT

4.6.2 แจ้งยานพาหนะ พร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน
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4.6.2 แจ้งยานพาหนะ พร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน  ส าหรับ CIT

- เลือกเงื่อนไข “พร้อมปฏิบัติงาน” กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงจอภาพ ดังรูป  
- ติ๊กถูกที่ ไม่พร้อมปฏิบัติงาน
- กดปุ่ม บันทึก
- กรอกเหตุผลไม่พร้อมปฏิบัติงาน ในหน้าถัดไป

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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4.6.2 แจ้งยานพาหนะ พร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน  ส าหรับ CIT

- กรอกเหตุผลการแจ้งฯ เสร็จ
- กดปุ่ม ตกลง  
- กดปุ่ม OK
- ตรวจสอบข้อมูล ในหน้าถัดไป
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4.6.2 แจ้งยานพาหนะ พร้อม / ไม่พร้อม ปฏิบัติงาน  ส าหรับ CIT

- ตรวจสอบข้อมูล เลือก ไม่พร้อมปฏิบัติงาน
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงหน้าจอ ดังรูป
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3.6 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ CIT

4.6.3 ยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ
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4.6.3 ยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- Click DropDown
เลือก ทะเบียนยานพาหนะ ที่ต้องการยกเลิก
- จะแสดงจอภาพใน Slide ถัดไป
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4.6.3 ยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- กรอกเหตุผลการยกเลิก เสร็จ
- กดปุ่ม บันทึก
- กดปุ่ม ตกลง และ OK
- ตรวจสอบข้อมูล ในหน้าถัดไป

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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4.6.3 ยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ CIT

- ตรวจสอบข้อมูล เลือกสถานะ CIT ยกเลิก
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงหน้าจอ ดังรูป
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ส าหรับ CIT

The end
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2. ส าหรับ ธพ.

ระบบ BMS ID
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วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ของ ธพ. ในการมาท าธุรกรรมที่ ฝจธ. ดังนี้

1. เพ่ิม ความสะดวก และความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน เพ่ิมหรือยกเลิก ให้กับบุคคล
ที่ท าหน้า ฝากเงิน ถอนเงิน ขนเงิน และขับรถยนต์

2. เพ่ิม ความสะดวก และความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน เพ่ิมหรือยกเลิก ให้กับยานพาหนะ
ที่ใช้ในการขนเงิน

3. เพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบสถานะของ Order ได้ด้วยตัวเอง
4. เพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบประวัติของบุคคล และยานพาหนะ
5. เพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบวันที่ส้ินสุดการท าธุรกรรมของบุคคล และยานพาหนะ
6. เพ่ิมความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ตัวตนของบุคคล และยานพาหนะ ที่เข้ามาท าธุรกรรมที่ ฝจธ.
7. ลดกระบวนการและเวลา ในการจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ



105

สารบัญ : ส าหรับ ธพ.

1. วิธีเข้าระบบ
2. จัดการสิทธิ
3. ข้อมูลบุคคล

3.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลบุคคล
3.2 สอบถามข้อมูลบุคคล
3.3 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล

3.3.1 พิจารณาการยกเลิกขอ้มูลบุคคล
3.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลบุคค

4. ข้อมูลยานพาหนะ
4.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลยานพาหนะ
4.3 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ
4.4 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ

4.4.1 พิจารณาการยกเลิกขอ้มูลยานพาหนะ
4.4.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลยานพาหนะ
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ส าหรับ ธพ.

1. วิธีเข้าระบบ
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1. วิธเีข้าระบบ : WWW.BOT.OR.TH 

Click

Click ท่ี Link (Production)

https://iservice.bot.or.th/
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1. วิธเีข้าระบบ

Click เข้าระบบ
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1. วิธเีข้าระบบ

ขั้นตอน
1. กดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง
2. เลือก More choices
3. กดปุ่ม OK



110

ส าหรับ ธพ.

2. จัดการสิทธิ
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นิยาม

- ผู้จัดการสิทธิ (Organization admin) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจลงนาม
ของผู้ใช้บริการและได้รับการอนุมัติ จาก ธปท. ให้เป็นผู้แต่งตั้ง เพิกถอน หรือก าหนดสิทธิแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และมีหน้าที่ก าหนดสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงาน และตนเอง ท า Function งานอะไรได้บ้าง ใน ระบบ BMS ID 

- ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสิทธิให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน และมีหน้าที่ท างานตาม 
Function งานที่ได้รับมอบหมาย ในระบบ BMS ID
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ส าหรับ ธพ.

ผู้ที่สามารถจัดการสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ใช้งานที่ไดส้ิทธิ “ผู้จัดการสิทธิ” 
จากการสมัครลงทะเบียน BOT SecureNet เท่านั้น
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2. จัดการสิทธิ ส าหรับ ธพ.

เลือก ผู้ใช้งาน 
กดปุ่ม ค้นหา
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* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- ติ๊กถูกเลือกหน้าจอที่ต้องการให้มีสิทธิใช้งาน
- เลือกวันที่มีผล และวันที่หมดอายุ
- กดปุ่ม บันทึก

2. จัดการสิทธิ ส าหรับ ธพ.
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ส าหรับ ธพ.

3. ข้อมูลบุคคล
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เมนูข้อมูลบุคคล ส าหรับ ธพ.
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ส าหรับ ธพ.

3.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลบุคคล
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3.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลบุคคล  ส าหรับ ธพ.

- สามารถกรอกข้อมูลตรง Search เพื่อค้นหา
- ติ๊กที่จุด แต่งตั้ง / Recorrect / ไม่แต่งตั้ง
- กดปุ่ม บันทึก

* Recorrect คือ ถ้าต้องการส่งกลับไปให้ CIT แก้ไขข้อมูล
** หากเลือก Recorrect ต้องกรอกเหตุผลประกอบด้วย 

- ไปที่หน้าสอบถามข้อมูลบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อมูล

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- C lick ท่ีแว่นกมี็จะมีรปูภาพ
ขึ้นมา
- กดปุ่ ม C trl+ปุ่ มเมาสต์รงกลาง
เล่ือนขึ้น รปูภาพจะขยายใหญ่
ขึ้น
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ตัวอย่าง   กรอกรายการ Recorrect

3.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลบุคคล  ส าหรับ ธพ.
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3.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลบุคคล  ส าหรับ ธพ.

- ตรวจสอบข้อมูล เลือกสถานะ ธพ. แต่งตั้ง
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงหน้าจอ ดังรูป
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ส าหรับ ธพ.

3.2 สอบถามข้อมูลบุคคล
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3.2 สอบถามข้อมูลบุคคล  ส าหรับ ธพ.

- สอบถามข้อมูล เลือกเงื่อนไข สถานะ ธพ. แต่งตั้ง
- กดปุ่ม ค้นหา
- จะแสดงหน้าจอ ดังรูป

ตัวอย่าง สอบถามข้อมูล
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ส าหรับ ธพ.

3.3 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล
3.3.1 พิจารณาการยกเลิกข้อมูลบุคคล
3.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลบุคคล
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3.3 จัดการสถานะข้อมูลบุคคล  ส าหรับ ธพ.
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3.3.1 พิจารณาการยกเลิกข้อมูลบุคคล ส าหรับ ธพ.

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- เป็นรายการข้อมูลบุคคลที่ CIT แจ้งยกเลิกให้ ธพ. รับทราบ จะมี
สถานะรายการเป็น “แจ้งยกเลิก”
- ธพ. ติ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน การยกเลิก และกดปุ่ม บันทึก

* * กดปุ่ ม C trl+ปุ่ มเมาสต์รงกลางเล่ือนขึ้น
รปูภาพจะขยายใหญ่ขึน้
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3.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลบุคคล  ส าหรับ ธพ.

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- หาก ธพ. ต้องการ ระงับ หรือ ปลดระงับ 
บุคคลที่ผูกข้อมูลกับ ธนาคาร และ ศจธ.

- ธพ. ติ๊กที่ปุ่ม ระงับ หรือ ปลดระงับ ดังรูป
- กดปุ่ม บันทึก 
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ส าหรับ ธพ.

4. ข้อมูลยานพาหนะ
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เมนูข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ ธพ.
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ส าหรับ ธพ.

4.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลยานพาหนะ
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4.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ ธพ.

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- ถ้ารายการมีมาก สามารถ Search ด้วยอักษรตัวหน้าชื่อทะเบียนรถยนต์
- ติ๊กที่จุด แต่งตั้ง / Recorrect / ไม่แต่งตั้ง
- กดปุ่ม บันทึก

* Recorrect คือ ถ้าต้องการส่งกลับไปให้ CIT แก้ไขข้อมูล
** หากเลือก Recorrect ต้องกรอกเหตุผลประกอบด้วย 

- ไปที่หน้าสอบถามข้อมูลบุคคล เพื่อตรวจสอบข้อมูล
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4.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ ธพ.

ตัวอย่าง   กรอกรายการ Recorrect
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4.1 พิจารณาแต่งตั้งข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ ธพ.

- ธพ. ตรวจสอบข้อมูลที่พิจารณาแต่งตั้ง เลือกสถานะ “ธพ. แต่งตั้ง” 
- กดปุ่ม ค้นหา จะได้ดังรูป



133

ส าหรับ ธพ.

4.2 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ
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4.2 สอบถามข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ ธพ.

- ธพ. สอบถามข้อมูลยานพาหนะที่พิจารณาแต่งตั้ง เลือกสถานะ “ธพ. แต่งตั้ง” 
- กดปุ่ม ค้นหา จะได้ดังรูป
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ส าหรับ ธพ.

4.3 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ
4.3.1 พิจารณาการยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ
4.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลยานพาหนะ
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4.4 จัดการสถานะข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ ธพ.
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ส าหรับ ธพ.

4.3.1 พิจารณาการยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ
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4.3.1 พิจารณาการยกเลิกข้อมูลยานพาหนะ ส าหรับ ธพ.

- เป็นรายการข้อมูลยานพหนะที่ CIT แจ้งยกเลิกให้ ธพ. รับทราบ จะมี
สถานะรายการเป็น “แจ้งยกเลิก”
- ธพ. ติ๊กที่ปุ่ม ยืนยัน การยกเลิก และกดปุ่ม บันทึก

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล
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ส าหรับ ธพ.

4.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลยานพาหนะ
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4.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ ธพ.

- หาก ธพ. ต้องการ ระงับ หรือ ปลดระงับ 
ยานพาหนะที่ผูกข้อมูลกับ ธนาคาร และ ศจธ.

- ให้เลือกเลขทะเบียนยานพาหนะ
- กดปุ่ม บันทึก 
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4.3.2 ระงับ / ปลดระงับ ข้อมูลยานพาหนะ  ส าหรับ ธพ.

* อย่าลืมบันทึกข้อมูล

- หาก ธพ. ต้องการ ระงับ หรือ ปลดระงับ 
ยานพาหนะที่ผูกข้อมูลกับ ธนาคาร และ ศจธ.

- ธพ. ติ๊กที่ปุ่ม ระงับ หรือ ปลดระงับ ดังรูป
- กดปุ่ม บันทึก 

ตัวอย่าง
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3. สอบถามการเข้าท าธุรกรรม

ส าหรับ CIT และ ธพ.
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3. สอบถามการเข้าท าธุรกรรม ส าหรับ CIT และ ธพ.
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3. สอบถามการเข้าท าธุรกรรม ส าหรับ CIT และ ธพ.

- สอบถามสถานะธุรกรรมฝากถอนระหว่างวัน
- เลือก เลขท่ี Order หรือ ศูนย์เงินสด / CIT
- กดปุ่ม ค้นหา จะได้ดังรูป
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4. ข้อมูลผู้ติดต่อ

ส าหรับ CIT และ ธพ.
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4. ข้อมูลผู้ติดต่อ  ส าหรับ CIT และ ธพ.
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ข้อมูลนิติบุคคล  ส าหรับ CIT และ ธพ.

ค้นหา ข้อมูลผู้ติดต่อ
- เลือก นิติบุคคล (CIT หรือ ธพ.) เพื่อหาข้อมูลเจ้าหน้าที่
ที่ติดต่อกับ ธปท. เช่น ช่ือ เบอร์โทร e-mail เป็นต้น

- กดปุ่ม ค้นหา

ค้นหา ข้อมูลผู้ติดต่อ
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จัดการข้อมูลผู้ติดต่อ  ส าหรับ CIT และ ธพ.

เพิ่ม หรือลบ ข้อมูลผู้ติดต่อกับ ธปท.
- ต้องการเพิ่ม ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้กดปุ่ม +เพิ่มข้อมูล ดังรูป Slide ถัดไป
เพื่อกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ ธปท. เช่น ช่ือ เบอร์โทร e-mail เป็นต้น

- ต้องการลบ ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้กดปุ่ม เครื่องหมายกากบาท 

เพ่ิม หรือลบ ข้อมูลผู้ติดต่อกับ ธปท.
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เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ  ส าหรับ CIT และ ธพ.

เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อกับ ธปท.
- กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ ธปท. เช่น ช่ือ เบอร์โทร e-mail เป็นต้น
- กดปุ่ม บันทึก
- กดปุ่ม OK

เพ่ิมข้อมูลผู้ติดต่อกับ ธปท.
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ลบข้อมูลผู้ติดต่อ  ส าหรับ CIT และ ธพ.

ลบข้อมูลผู้ติดต่อกับ ธปท.
- ต้องการเพิ่ม ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้กดปุ่ม +เพิ่มข้อมูล ดังรูป Slide ถัดไป
เพื่อกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ ธปท. เช่น ช่ือ เบอร์โทร e-mail เป็นต้น

- ต้องการลบ ข้อมูลผู้ติดต่อ ให้กดปุ่ม เครื่องหมายกากบาท 

ลบข้อมูลผู้ติดต่อกับ ธปท.
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5. รายงาน

ส าหรับ CIT และ ธพ.
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5. รายงาน  ส าหรับ CIT และ ธพ.
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รายงาน รายชื่อเจ้าหน้าที่ทีต่ิดต่อท าธุรกรรมกับ ธปท.  ส าหรับ CIT และ ธพ.

- เลือกข้อมูลที่ต้องการเรียกรายงาน
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน จะได้รายงานดังรูป
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รายงาน รายชื่อบุคคลไม่เคลื่อนไหว  ส าหรับ CIT และ ธพ.

- เลือกข้อมูลที่ต้องการเรียกรายงาน
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน จะได้รายงานดังรูป
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รายงาน รายชื่อรถยนต์ที่ติดต่อท าธุรกรรมกับ ธปท.  ส าหรับ CIT และ ธพ.

- เลือกข้อมูลที่ต้องการเรียกรายงาน
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน จะได้รายงานดังรูป



The end
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ผู้ประสานงาน ระบบ BMS ID

ล าดับ ผู้ประสานงาน ฝ่าย ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-Mail

1 อภิรักษ์  ทัฬหวิรุฬห์วงศ์ ฝจธ. ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ควบ) 02-356-8724-27 BOD-System@bot.or.th

2 หนึ่งฤทัย  ชาญนชา ฝจธ. ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ควบ) 02-356-8724-27 BOD-System@bot.or.th

3 วราภรณ์  ไพรวรรณ์ ฝจธ. ผู้วิเคราะห์อาวุโส 02-356-8724-27 BOD-System@bot.or.th

4 นรินทร์  ปรีชา ฝจธ. ผู้จัดการแผนก 02-356-8729 BOD-System@bot.or.th
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ผู้เกี่ยวข้อง ระบบ BMS ID

ล าดับ ผู้จัดท าคู่มือ ฝ่ายงาน ต าแหน่ง

1 อภิรักษ์  ทัฬหวิรุฬห์วงศ์ ผคร. ฝจธ. ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ควบ)

ล าดับ ผู้สอบทาน ฝ่ายงาน ต าแหน่ง

1 นรินทร์  ปรีชา ผคร. ฝจธ. ผู้จัดการแผนก

2 ชัยณรงค์  ขาวเงิน วบธ. ฝจธ. ผู้จัดการส่วน

ล าดับ ผู้อนุมัติ ฝ่ายงาน ต าแหน่ง

1 กุฎา  รณะนันทน์ นจธ. ฝจธ. ผู้อ านวยการ

2 ภรวดี ตาปสนันทน์ ฝจธ. ผู้อ านวยการอาวุโส
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ผู้พัฒนาระบบ BMS ID

ล าดับ ผู้พัฒนา ฝ่าย ต าแหน่ง

1 ณัฐกมล  กาญจนาพิสิฐ ฝทส. นักวิเคราะห์อาวุโส

2 ภัทรจาริน พลกุล ฝทส. นักวิเคราะห์อาวุโส

3 ลภติา  เต็มพิทักษ์ ฝทส. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

4 เกษแก้ว  บวรนิรัตตศิัย ฝทส. รองผู้อ านวยการ

5 ตวงพร  ขอเจริญพร ฝจธ. ผู้อ านวยการ


