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การใชระบบ RID Internet Authentication 
 

ระบบ Internet Authentication หรือระบบยืนยันตัวตนผูใชงานอินเตอรเน็ต เปนระบบท่ีใชในการ
ตรวจสอบสิทธิในการเขาใชงานอินเตอรเน็ตของผูใชงาน และเก็บบันทึกประวัติการเขาใชงานไว เพื่อเปน
ขอมูลใหกับพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ หากมีเหตุท่ีตองหาตัวผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรป 
2550 ถากรมชลประทานไมไดเก็บขอมูลไวและไมสามารถใหขอมูลประวัติการเขาใชอินเตอรเน็ตภายใน
หนวยงานกับพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐไดจะมีความผิดมีโทษ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร ซ่ึงกําหนดให
หนวยงานท่ีใหบริการอินเตอรเน็ตจะตองเก็บขอมูลจราจรคอมพิวเตอรไวเพื่อตรวจสอบยอนหลังไดไมนอย
กวา 90 วัน (อานเพิ่มเติมไดท่ี หัวขอ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550) 

การทํางานของระบบยืนยันตัวตนผูใชงานอินเตอรเน็ต (Rid Internet Authentication) จะมีสวนของ
การตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานอินเตอรเน็ตของเคร่ืองลูกขายดวยช่ือผูใชและรหัสผานท่ีผูดูแลระบบ
กําหนดไว ซ่ึงจะแสดงหนาตางให login เขาสูระบบกอนเขาใชงานอินเตอรเน็ตดังรูปดานลาง 

 
 
ถาทานลงทะเบียนและสงเอกสารลงทะเบียนท่ีพิมพจากระบบลงทะเบียนผานเว็บเสนอผูบังคับบัญชารับรอง
และสงใหศูนยสารสนเทศ เพื่อดําเนินการตรวจสอบขอมูลและสรางสิทธิผูใชงาน ผูลงทะเบียนจะไดรับเมล
ตอบกลับเพื่อยืนยันการใชสิทธิพรอมแจง username และ password ภายใน 1 วัน นับจากวันท่ี ศูนย
สารสนเทศไดรับเอกสารการขอใชสิทธิฯ กรณีตองการใชงานเรงดวนสามารถติดตอไดท่ี  Call Center โทร. 
2468, 2952 (ภายใน), 3333(VoIP), 02-667-0952(สายตรง) , 086-313-6689 , 086-978-3074, 081-009-0207 
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หากผูใชงานที่ยังไมมีรหัสผูใชงานและรหัสผานสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอใชงานไดจากเว็บ network.kromchol.com  

 
จะไดหนาจอลงทะเบียนดังรูป กรอกขอมูลตามแบบฟอรมลงทะเบียน กรณีท่ีขอมูลบางสวนไมมีเชน สวน/
โครงการ ให คีย  “-“  เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวพิมพแบบฟอรมใหผูบังคับบัญชารับรอง และสงใหศูนย
สารสนเทศ เพื่อดําเนินการตรวจสอบขอมูลและสรางสิทธิผูใชงาน ผูลงทะเบียนจะไดรับเมลตอบกลับเพื่อยืนยัน
การใชสิทธิพรอมแจง username และ password ภายใน 1 วัน นับจากวันท่ี ศูนยสารสนเทศ 

 
 
นอกจากน้ี  ศูนยสารสนเทศ ไดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใหบริการอินเตอรเน็ตหรือตรวจสอบ E-mail สําหรับผูใชงาน
ที่ยังไมมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน (ใชรหัสผานกลางของศูนยสารสนเทศ) ที่ ศูนยควบคุมระบบเครือขาย (หอง 0302) 
อาคารศูนยวิศวกรรมการชลประทาน ช้ัน 3 กรมชลประทาน สามเสน หรือสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ Call Center  
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1. วิธีการ log in  
การเขาใชงานอินเตอรเน็ต (log in) เมื่อเปด Web browser จะไดหนาจอ login ดังรูป  

 
 
ทาน สามารถนํา username และ password กรอกในหนาจอ login ตามรูปดานลาง แลวคลิกที่ OK 

 
จะเขาระบบอินเตอรเน็ตในหนาจอที่ทานต้ังเปน default ในเว็บแรก ทานสามารถเขาเว็บไซดที่ทานตองการไดเหมือนการ
ใชงานปกติ 
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2. วิธีการ log off 
การออกจากการใชงานอินเตอรเน็ต (log off) ถาไมไดใชงานระบบอินเตอรเน็ตแลว ทานควร log off เพ่ือปองกัน
ผูใชงานคนอื่นเขาใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานโดยใช  Username  และ Password ที่ทาน log on คางไวและ
เขาใชงานอินเตอรเน็ตที่อาจจะละเมิด พรบ. การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ในนามของทานได 
 กรณีที่ไมไดใชงานอินเตอรเน็ต เปนเวลา 15 นาที ระบบจะตัดการใชงานของทานใหอัตโนมัติ  ถาทานตองการเขาใชงาน
ระบบอินเตอรเน็ตใหมให  log in อีกครั้ง 
     วิธีการ log off   สามารถ log off ได 2 วิธี ดังน้ี 
 วิธีที่ 1 เมื่อทาน log in ครั้งแรกจะพบหนาตาง pop up rid hotspot ดังรูปดานลาง เมื่อทานตองการออกจาก
การใชงานอินเตอรเน็ต ทานสามารถดูที่ task bar วามีหนาตาง rid hotspot อยูไหม (กรณีที่ทานไมไดปดหนาตางน้ีจะ
ยังคงอยู ) ใหทานคลิกที่หนาตาง  rid hotspot จะแสดงหนาจอดังรูป ใหคลิกที่ log off  

 
      วิธีที่ 2 กรณีที่ทานปดหนาตาง pop up rid hotspot ไปแลว ทานสามารถ log off โดยเขาที่ 

network.kromchol.com และคลิกที่   จะไดหนาจอยืนยันการออกจากระบบ ดังรูป
ดานลาง  
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3. การเปล่ียนรหัสผาน   ทานสามารถเปล่ียนรหัสผาน โดยเมื่อเขาสูหนาจอ log in จะมีปุม Chang password 
(เปล่ียนรหัสผาน) ดานลาง ใหคลิกที่ Chang password 

 
 
จะไดหนาจอ ดังรูป  ใหกรอก user name , password เดิม และ passwordใหมอีกครั้ง จากน่ันคลิกที่ OK 
 

 
 
เมื่อเปล่ียน password (รหัสผานเรียบรอย) จะไดหนาจอยืนยันการเปล่ียนรหัสผาน ดังรูปดานลาง  ถาเขาใชงานระบบอีก
ครั้งตองใชรหัสผานใหมที่เปล่ียน 
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กรณีที่เขาใชงานรหัสผานมีปญหา เชน จํารหัสผานไมได หรือรหัสผานผิด จะปรากฏขอความ Invalid username or 

password  ดังรูป ดานลาง ใหติดตอ call center 2468, 2952 (ภายใน) , 3333(VoIP) และ 02-667-0952  

 
 
 

************************* 


