
 

 

คู่มือการใช้งานเบ้ืองต้น 
Application  

“กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 

 

 

โดย 

สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 

 

(เอกสารน้ีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nacc.go.th) 

 

 



คํานํา 

 

   สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทํา Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับบทบัญญัติเรื่องการห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 และ
บทบัญญัติเรื่องห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลภายนอก  

   คู่มือการใช้งานเบ้ืองต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 
เล่มนี้จัดทําเพ่ืออธิบายส่วนต่างๆ ภายใน Application พร้อมวิธีการใช้งาน Application โดยละเอียด ทําให้
ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเบ้ืองต้น ตามข้ันตอนได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเหมาะสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยเฉพาะคณะผู้จัดทําหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน หรือผู้ท่ีเข้ามาศึกษาใช้งานไม่มากก็น้อย 
หากมีของเสนอแนะ โปรดแจ้งคณะผู้จัดทําเพ่ือดําเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงต่อไป  

         

คณะผู้จัดทํา 
กลุ่มกํากับดูแลจริยธรรมและคุณธรรม 
สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
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เมื่อทําการ Download และติดต้ัง 
(Tablet) ของผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1 
ลักษณะทั่วไปและการเขา้ใช้งาน 

 (install) แล้ว จะปรากฏ icon บนหน้าจอโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

สัญลักษณ์ App เมื่อติดต้ังแล้ว 

รูปภาพ A 

 

เคล่ือนท่ีหรือแท็ปเล็ต 

 



 

เมื่อแตะสัมผัสเพื่อเปิด Application 
มาตรา 100 ส่วนที่ 2 มาตรา 103 และส่วนที่ 
 

 

 
 
 

 

 

Application ก็จะพบกับหน้าแรกดังภาพ จะพบฟังก์ช่ันการใช้งาน 
และส่วนที่ 3 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

 

สว่นที� 1

สว่นที� 2

สว่นที� 3

รูปภาพ B 

 

จะพบฟังก์ช่ันการใช้งาน 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 

 

1 

2 

3 

หน้าที� 2 



 

การศึกษา
 

ในหน้าแรกของ Application 
(หน้าที่ 2) ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการศึกษา

ตัวอย่างเช่น กรณีแตะสัมผัสเลือก
งาน 2 ส่วน คือ ปุ่มศึกษาเน้ือหาสาระ และปุ่มทดสอบความรู้ กรณีต้อง
สัมผัสที่ปุ่ม “ศึกษาเน้ือหาสาระ” 
หัวข้อที่สนใจ กรณีเลือกหัวข้อ “ความเป็นมา
โดยการสัมผัสที่ปุ่ม “เน้ือหาท่ีแล้ว” 

 

 

รูปภาพ

บทท่ี 2 
ศึกษาเน้ือหาสาระมาตรา 100 และมาตรา 103 

Application จะมีปุ่ม มาตรา 100 มาตรา 103 และข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศึกษาเรียนรู้ ในส่วนของมาตราใด ให้สัมผัสเลือกที่ปุ่มน้ัน ๆ 

สัมผัสเลือกที่ปุ่มมาตรา 100 จะพบหน้าจอดังภาพ C1 
คือ ปุ่มศึกษาเน้ือหาสาระ และปุ่มทดสอบความรู้ กรณีต้องการศึกษาเน้ือหาสาระก่อน 

 จะปรากฏรายละเอียดตามภาพ C2 ข้ึนมา โดยสามารถเลือกเปิดดูเน้ือหาใน
ความเป็นมา” ผู้ใช้สามารถอ่านเน้ือหาในหัวข้อถัดไป หรือหัวข้อท่ีแล้วได้ทันที 
” หรือ “เน้ือหาถัดไป” ดังภาพ D1 (หน้าท่ี 4) นอกจากน้ี 

 

รูปภาพ C1 รูปภาพ C2 

 

 

และข่าวประชาสัมพันธ์ ตามรูปภาพ B 
ท่ีปุ่มน้ัน ๆ  

C1 ซึ่งจะพบกับฟังก์ช่ันการใช้
ศึกษาเน้ือหาสาระก่อน สามารถแตะ

สามารถเลือกเปิดดูเน้ือหาใน
ผู้ใช้สามารถอ่านเน้ือหาในหัวข้อถัดไป หรือหัวข้อที่แล้วได้ทันที 

นอกจากน้ี  

 



 

 

 

จากภาพด้านบนจะเห็นว่ามีบางคําเป็น
เป็นการอธิบายความหมายเพิ่มเติม ผู้ใช้งาน
ภาพ D2 ในกรณีท่ีศึกษาเน้ือหาของมาตราใดๆ ซึ่ง
ต้องการศึกษาเน้ือส่วนน้ันเพิ่มเติม  
สามารถรองรับการเปิดไฟล์นามสกุล 
จะปรากฏหน้าใหม่ข้ึนมาเพื่อให้เรายืนยันการดาวน์โหลดไฟล์ 

 

รูปภาพ
     

จากภาพด้านบนจะเห็นว่ามีบางคําเป็นตัวอักษรสีฟ้า ซึ่งหมายความว่าคํา ๆ น้ันเป็นข้อความเชิงอรรถ 
เป็นการอธิบายความหมายเพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถแตะสัมผัสที่ข้อความน้ัน ๆ เพื่อดูความหมายเพิ่มเติมได้ 

ศึกษาเน้ือหาของมาตราใดๆ ซึ่งมีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม ในลักษณะไฟล์ 
 และหากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเป็นระบบ Android ต้องมี 

สามารถรองรับการเปิดไฟล์นามสกุล .pdf ได้ เช่น Polaris Office Viewer หรือ Adobe Acrobat 
จะปรากฏหน้าใหม่ข้ึนมาเพื่อให้เรายืนยันการดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ดังภาพ E (หน้าท่ี 5) 

 

รูปภาพ D1 รูปภาพ D2 

 

  

ซ่ึงหมายความว่าคํา ๆ น้ันเป็นข้อความเชิงอรรถ ที่
ข้อความน้ัน ๆ เพื่อดูความหมายเพิ่มเติมได้ ดัง

เพิ่มเติม ในลักษณะไฟล์ PDF หากท่าน
ต้องมี Application ท่ี

Adobe Acrobat เป็นต้น ท้ังน้ี
 

 

หน้าที� 4 



 

กรณีท่ีต้องการดูไฟล์น้ัน ให้แตะสัมผัส
เครื่อง ดังภาพ F และเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทําการเปิดไฟล์น้ัน ๆ ข้ึนมาดังภาพ

รูปภาพ

 

แตะสัมผัสท่ีปุ่ม "Download" โปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดไฟล์น้ัน ๆ
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทําการเปิดไฟล์น้ัน ๆ ข้ึนมาดังภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ F รูปภาพ G 

 

วน์โหลดไฟล์น้ัน ๆ ลงมาเก็บไว้ใน
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทําการเปิดไฟล์น้ัน ๆ ข้ึนมาดังภาพ G 

 

รูปภาพ E 

หน้าที� 5 



 

การทําแบบทดสอบความรู้ ผู้ใช้งานสามารถแตะสัมผัสปุ่มมาตรา 
เพื่อเข้า "ทดสอบความรู้" ดังภาพ
ตรวจสอบว่าสมาชิกได้ทําการ ลงทะเบียน
/ เข้าสู่ระบบ (โดยใช้รหัสประชาชน ช่ือ นามสกุล เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และรองผู้บริหารท้องถ่ิน ควรใช้ข้อมูลจริง เน่ืองจากเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับยืนยันตัวบุคคลของ
ท่านและ การกรอกช่ือในข้ันตอนการลงทะเบียน 
นาง นางสาว พ.ต.ท. ดร. หม่อมหลวง นายแพทย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น
ตรวจสอบว่า รหัสประชาชน ช่ือ นามสกุล น้ัน ๆ 
โปรแกรมจะทําการเข้าสู่ระบบโดย
ลงทะเบียน “สถานะของผู้ใช้งาน”
ภาพ I1 (หน้าท่ี 7) 

 

รูปภาพ H1 

บทท่ี 3 
การทดสอบความรู้ 

 

ผู้ใช้งานสามารถแตะสัมผัสปุ่มมาตรา 100 และมาตรา 103 
ดังภาพ H1  ซึ่งเม่ือแตะสัมผัสปุ่ม “ทดสอบความรู้” เข้ามาแล้ว 
ลงทะเบียน เข้าระบบหรือยัง หากยังไม่ได้ลงทะเบียน จะมีแบบฟอร์มให้ลงทะเบียน 

โดยใช้รหัสประชาชน ช่ือ นามสกุล เป็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ซึ่งหากเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตําแหน่ง
ผู้บริหารท้องถ่ิน และรองผู้บริหารท้องถ่ิน ควรใช้ข้อมูลจริง เน่ืองจากเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับยืนยันตัวบุคคลของ

การกรอกช่ือในข้ันตอนการลงทะเบียน ไม่ต้องใส่ความนําหน้านาม ยศ ตําแหน่งทางวิชาการ
หม่อมหลวง นายแพทย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น) ดังภาพ H2 

ตรวจสอบว่า รหัสประชาชน ช่ือ นามสกุล น้ัน ๆ ว่าเคยมีการ ลงทะเบียน เข้ามาหรือยัง 
เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียน โปรแกรมจะมีข้อความ

”ว่าเป็นสมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รูปภาพ H2 

 

103 เพื่อเข้าไปท่ีมาตราน้ัน ๆ 
เข้ามาแล้ว Application จะ
จะมีแบบฟอร์มให้ลงทะเบียน 

ซึ่งหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่ง
ผู้บริหารท้องถ่ิน และรองผู้บริหารท้องถ่ิน ควรใช้ข้อมูลจริง เน่ืองจากเป็นสิทธิประโยชน์สําหรับยืนยันตัวบุคคลของ

ไม่ต้องใส่ความนําหน้านาม ยศ ตําแหน่งทางวิชาการ เช่น นาย 
H2 และH3 โดยโปรแกรมจะ

เข้ามาหรือยัง หากเคยลงทะเบียนแล้ว 
อัตโนมัติ แต่ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียน โปรแกรมจะมีข้อความให้ผู้ใช้งาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือไม่ ดัง

รูปภาพ H3 



 

    

กรณีท่ีผู้ใช้งานเป็นบุคคลทั่วไป ให้แตะสัมผัสเลือกท่ีปุ่ม 
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กรณีท่ีผู้ใช้งานเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน
ให้ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติม

- สถานะ (ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
- ตําแหน่ง (ผู้บริหารท้องถ่ิน
- สังกัด (อบจ./เทศบาลนคร
- จังหวัด อําเภอ ตําบล 

ประเทศให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสเลือกได้เลย

ดังภาพ I2     

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แตะสัมผัส
หากผู้ใช้งานค้นหาสังกัดของตนไม่พบจะปรากฏข้อความเตือน
J3 (หน้าที่ 8) 

รูปภาพ
   

ให้แตะสัมผัสเลือกท่ีปุ่ม “ไม่ใช่” Application จะแสดงผล ดังภาพ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลดังภาพ K (หน้าที่ 8)  

กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และคู่สมรส) ให้แตะสัมผัส

เติมเก่ียวกับข้อมูลสมาชิก อปท. ได้แก่  

ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง/คู่สมรส) 
ผู้บริหารท้องถ่ิน/รองผู้บริหารท้องถ่ิน/ท่ีปรึกษา/เลขานุการ/สมาชิกสภาท้องถ่ิน

เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล/อบต./กทม./เมืองพัทยา
จังหวัด อําเภอ ตําบล (โดยโปรแกรมจะแสดงฐานข้อมูลท่ีมีรายช่ือ อปท. จํานวน 

ให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสเลือกได้เลย)  

แตะสัมผัสที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสมาชิกดังภาพ
ไม่พบจะปรากฏข้อความเตือนผู้ใช้งานเลือกรายช่ือเทศบาลนคร ดังภาพ 

รูปภาพ I1 รูปภาพ I2 

 

 

จะแสดงผล ดังภาพ H2 (หน้าที่ 6)

ผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษา
แตะสัมผัสท่ีปุ่ม "ใช่" โปรแกรมจะ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน)  
เมืองพัทยา)  

จํานวน 7,853 แห่ง ท่ัว

เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสมาชิกดังภาพ J1 (หน้าที่ 8)  
เลือกรายช่ือเทศบาลนคร ดังภาพ J2 และ 
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จากน้ัน Application จะแสดงระดับของแบบทดสอบในมาตราน้ัน ๆ ข้ึนมาเพื่อให้
ผู้ใช้งานไม่ผ่านการทดสอบความรู้ใน

รูปภาพ J1 
     

จะแสดงระดับของแบบทดสอบในมาตราน้ัน ๆ ข้ึนมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานไม่ผ่านการทดสอบความรู้ในระดับพื้นฐานไม่สามารถทําแบบทดสอบความรู้ระดับกลาง และ

 

รูปภาพ J2 

รูปภาพ K 

 

 

ผู้ใช้งานเลือกทําแบบทดสอบความรู้ หาก
ระดับกลาง และระดับสูงได้ ดังภาพ K     

รูปภาพ J3 
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เมื่อผู้ใช้งานเลือกระดับที่ต้องการทําแบบทดสอบ
ออกมาจํานวน 15 ข้อ จํานวน 4 ตัวเลือก 
แก้ไขคําตอบที่เลือกตอบไปในข้อก่อนหน้า

        

 

และเมื่อผู้ใช้งานทําแบบทดสอบความรู้
ให้ผู้ใช้งานแตะสัมผัสปุ่ม "ประมวลผลคะแนน
แล้วแสดงผลลัพธ์ ดังภาพ M1 และ 
เท่าน้ัน หากผู้ใช้งานคะแนนผ่านเกณฑ์จะปรากฏปุ่มเพิ่มมาอีก 

รูปภาพ L1 

เลือกระดับท่ีต้องการทําแบบทดสอบความรู้ จากน้ันโปรแกรมจะแสดงคําถาม 
ตัวเลือก เพื่อให้ผู้ใช้งานทําแบบทดสอบความรู้ ดังภาพ

ข้อก่อนหน้าได้โดยการสัมผัสท่ีปุ่ม “แก้ไข/ข้อก่อนหน้า” ดังภาพ 

      

ผู้ใช้งานทําแบบทดสอบความรู้ถึงข้อสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะแสดง ดังภาพ L3 
ประมวลผลคะแนน" โปรแกรมจะทําการส่งข้อคําตอบไปยัง Server 

และ M2 (หน้าที่ 10) หากผู้ใช้งานคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จะปรากฏปุ่มดูเฉลยคําตอบ
เกณฑ์จะปรากฏปุ่มเพิ่มมาอีก 1 ปุ่ม คือ รับเกียรติบัตร ดังภาพ

รูปภาพ L2 

 

จากน้ันโปรแกรมจะแสดงคําถาม (ที่ได้จากการสุ่มในฐานข้อมูล) 
ดังภาพ L1  โดยผู้ใช้งานสามารถกลับไป

ดังภาพ L2 

 

L3 หากประสงค์ยืนยันคําตอบ
Server เพื่อประมวลผล 

เกณฑ์จะปรากฏปุ่มดูเฉลยคําตอบ
ม คือ รับเกียรติบัตร ดังภาพ M2 (หน้าที่ 10) 

รูปภาพ L3 
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ผู้ใช้งานสามารถตรวจดูเฉลยคําตอบได้ โดย
แสดงผลลัพธ์ให้เห็นคําตอบที่ผู้ใช้งานเลือก

รูปภาพ      

ดูเฉลยคําตอบได้ โดยแตะสัมผัสปุ่ม “ดูเฉลยคําตอบ” ดังภาพ M2 
คําตอบท่ีผู้ใช้งานเลือก และคําตอบท่ีถูกต้อง ซึ่งจะปรากฏตัวอักษรสีเขียว

    

รูปภาพ M1 รูปภาพ M2 

รูปภาพ

 

 

M2 โดย Application จะ
ตัวอักษรสีเขียว ดังภาพ N 

รูปภาพ N 
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เมื่อผู้ใช้งานทําแบบทดสอบความรู้ผ่าน
จึงจะสามารถรับเกียรติบัตรได้ โดยโปรแกรมจะแสดงปุ่ม 
บัตร" จะปรากฏเกียรติบัตรข้ึนมา ดังภาพ 

 

ผู้ใช้งานสามารถรับเกียรติบัตรได้ผ่าน
แล้ว Application จะแสดงกล่องข้อความให้กรอกอีเมล์ เพื่อ
(หน้าที่ 12) 

รูปภาพ

ผ่านเกณฑ์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดไว้ โดยต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
จึงจะสามารถรับเกียรติบัตรได้ โดยโปรแกรมจะแสดงปุ่ม “รับเกียรติบัตร” เมื่อผู้ใช้งานแตะสัมผัสท่ี

ดังภาพ O1 และ O2 

  

รับเกียรติบัตรได้ผ่านอีเมล์ของตนเองได้ โดยแตะสัมผัสที่กดปุ่ม "รับเกียรติบัตร
จะแสดงกล่องข้อความให้กรอกอีเมล์ เพื่อระบบทําการส่งเกียรติบัตร ดังภาพ

รูปภาพ O1 รูปภาพ O2 

 

กําหนดไว้ โดยต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
แตะสัมผัสที่ปุ่ม "รับเกียรติ

 

รับเกียรติบัตร" เมื่อสัมผัสปุ่ม
ทําการส่งเกียรติบัตร ดังภาพ P1 และ P2 
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เมื่อผู้ใช้งานกลับมายังหน้าจอการแสดงระดับการทดสอบทั้งหมด จะพบว่าโปรแกรม
แต่ละระดับ ผู้ใช้งานทําแบบคะแนนสูงสุดไว้เท่าไร ดังภาพ
โดยสัมผัสท่ีปุ่มระดับน้ัน ๆ โปรแกรมจะแสดงข้อความดังภาพ
หรือรับเกียรติบัตรได้ตามความต้องการ

 

รูปภาพ P1 

รูปภาพ

กลับมายังหน้าจอการแสดงระดับการทดสอบทั้งหมด จะพบว่าโปรแกรมจะแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบว่า
คะแนนสูงสุดไว้เท่าไร ดังภาพ Q ผู้ใช้งานสามารถดูเกียรติบัตรจากการทําคะแนนสูงสุดได้ 

ระดับน้ัน ๆ โปรแกรมจะแสดงข้อความดังภาพ R ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกทําแบบทดสอบ
ตามความต้องการ    

รูปภาพ Q รูปภาพ R 

 

 

จะแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบว่าใน
บัตรจากการทําคะแนนสูงสุดได้ 

สามารถเลือกทําแบบทดสอบความรู้ใหม่ 

 

รูปภาพ P2 
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 ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสํานักงาน ป
ประชาสัมพันธ์ (ส่วนที่ 3) ซึ่งเม่ือสัมผัสท่ีปุ่มน้ีแล้ว 
ประชาสัมพันธ์หัวข้อใดสามารถแตะสัมผัสหัวข้อน้ันอ่านรายละเอียดขอ
 
 

บทท่ี 4 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

               

ผู้ใช้งานสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสํานักงาน ป.ป.ช. ได้โดยการแตะสัมผัสที่ปุ่ม 
ซึ่งเม่ือสัมผัสท่ีปุ่มน้ีแล้ว Application จะแสดงผลดังภาพ หากผู้ใช้งานสนใจข่าว

ประชาสัมพันธ์หัวข้อใดสามารถแตะสัมผัสหัวข้อน้ันอ่านรายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันที

 
 
 
 
 
 
 

สว่นที� 1 

สว่นที� 2 

สว่นที� 3 

 

 

ได้โดยการแตะสัมผัสท่ีปุ่ม “ข่าว
หากผู้ใช้งานสนใจข่าว

งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันที 



 

การแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั

เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบ ให้กลับไปยังหน้าแรก จะพบ
และให้สัมผัสที่ ICON ด้านบนขวาของหน้าจอ โปรแกรมจะแสดงข้อคว
ให้สัมผัสที่ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” จะพบหน้าจอดังภาพ
ปุ่ม  “บันทึกข้อมูล” จากน้ัน Application

  

 

 

รูปภาพ

บทที่ 5 
การแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั และการออกจากระบบ 

 
ออกจากระบบ ให้กลับไปยังหน้าแรก จะพบ ICON                     

ด้านบนขวาของหน้าจอ โปรแกรมจะแสดงข้อความยืนยันการออกจากระบบดังภาพ
จะพบหน้าจอดังภาพ S3 (หน้าที่ 15) และเม่ือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

lication จะแสดงข้อความดังภาพ S4 (หน้าท่ี 15) 

   

รูปภาพ S1 รูปภาพ S2 

 

                    ดังภาพ S1 
ามยืนยันการออกจากระบบดังภาพ S2 

และเม่ือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วให้สัมผัสท่ี

 



 

 เม่ือผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดและติดต้ัง 
และมาตรา 103 และทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของท่าน เพ่ือสิทธิประโยชน์ต่อไปในอนาคต

 

 

 

รูปภาพ
    

 

ดาวน์โหลดและติดต้ัง Application ได้ศึกษาความรู้กฎหมาย ป
และทดสอบความรู้ความเข้าใจผ่าน 3 ระดับแล้ว และ โปรดจดจําการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ต่อไปในอนาคต  

ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ติชม
กลุ่มกํากับดูแล
สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

โทร. 02 282 3306 และ 02 282 3161 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ suthat_som@nacc.go.th
Facebook.com ค้นหา “สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

 

รูปภาพ S3 รูปภาพ S4 

 

 

ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 
การกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ติชม 
กลุ่มกํากับดูแลจริยธรรมและคุณธรรม 
สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
02 282 3161 ต่อ 180, 185, 506 

โทรสาร 02 282 3248 
suthat_som@nacc.go.th 

สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง”  
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