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1. การทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน 

1.1 การทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน 

1. เข้าเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th 

2. จากนั้นคลิกเมนู บริการ และคลิกเมนู บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าเว็บกรมประชาสัมพันธ ์

       หลังจากนั้นคลิกปุ่ม ทำบัตรสื่อมวลชน 

       
รูปหน้าเว็บกรมประชาสัมพันธ ์

 

  

2 

2 

1 
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หรือ เลื่อนลงมาที่ หัวข้อ PRD Service บริการกรมประชาสัมพันธ์ และคลิกท่ีปุ่ม ทำบัตรสื่อมวลชน 

 
รูปหน้าเว็บกรมประชาสัมพันธ ์
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3. คลิกปุ่ม สมัครทำบัตรสื่อมวลชนใหม่ (กรณีต่อบัตร ให้กรอก username และ password เพ่ือ

เข้าสู่ระบบ) 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ 

  

3 
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4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ  

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 

4 
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 โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูลดังนี้ 

 (1) กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้คลิกเครื่องหมายถูก ✓ ที่  

  - จากนั้นกรอกเลขท่ีหนังสือเดินทาง / Passport ลงไป : ระบุหมายเลขพาสปอร์ต 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 

 (2) กรณีเป็นคนไทย  

  - กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : ให้ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 
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 (3) เลือกคำนำหน้าชื่อ/ Title : โดยคลิกเลือกจากช่อง List box 

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 

 (4) สามารถพิมพ์คำค้น เพื่อให้ระบบกรองเฉพาะคำท่ีต้องการเลือก แล้วคลิกตามคำนำหน้าที่ต้องการ 

 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 

 (5) เพศ / Gender : เมื่อเลือกคำนำหน้าแล้ว ระบบจะแสดงเพศขึ้นมาให้ตามคำนำหน้าที่เลือก 

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 

3 
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 (6) ชื่อ/ Name : ระบุชื่อของผู้ลงทะเบียนเป็นภาษาไทย ,นามสกลุ/ Surname : ระบนุามสกุลของผู้

ลงทะเบียนเป็นภาษาไทย 

 (7) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : ระบุชื่อของผู้ลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : ระบุ

นามสกุลของผู้ลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ 

 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอสมัครทะเบียนสื่อมวลชน 

 (8) เลือกวันเดือนปีเกิด / Date of Birth : เมื่อระบุวันเกิดแล้ว ระบบจะคำนวณอายุให้อัตโนมัติ 

 (9) กรอกสัญชาติ / Nationality, กรอกเชื้อชาติ / Country of Birth 

 (10) เลือกศาสนา / Religion, เลือกระดับการศึกษา / Education 

 

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอสมัครทะเบยีนสื่อมวลชน 
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 (11) กรอกเบอร์โทรศัพท์ / Phone, กรอกไลน์ ไอดี / ID Line, กรอกอีเมล / e-Mail  

 (12) กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ เลือกตำบล ระบบจะดึงรหัสไปรษณีย์

ขึ้นมาให้อัตโนมัติ 

 (13) เลือกวันที่ออกบัตรประชาชน, เลือกวันที่บัตรประชาชนหมดอายุ 

 (14) กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน 

  - กรณีท่ีอยู่ปัจจุบันเป็นที่เดียวกันกับบัตรประชาชน ให้คลิกเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  

ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่มาอัตโนมัติ หากไม่ใช่ให้กรอกข้อมูลใหม่ให้ครบถ้วน 

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอสมัครทะเบยีนสื่อมวลชน 
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 (15) เลือกประเภทสื่อ, จังหวัดทีป่ฏิบัติงาน, หมวดหมู่, ปฏิบัติงานในตำแหน่ง, เลือกสาย เลือกวันที่จะ

นัดถ่ายรูป และหน่วยงานของท่าน 

 (16) แนบไฟล์เอกสาร โดยการคลิกปุ่ม  ตามชื่อเอกสาร (นำเอกสารฉบับจริงมาในวัน

ถ่ายรูป) 

  * หมายเหตุ การอัพโหลดไฟล์ ให้เฉพาะนามสกุล .docx,.pdf,.xlsx,.jpg,.png,.gif,.zip 

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4.88 MB. 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอเพิ่มทะเบยีนสื่อมวลชน 

 

  

15 

16 
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5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอเพิ่มทะเบยีนสื่อมวลชน 

 

5 
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6. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก 

7. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK 
ข้อมูลจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และจะแจ้งผลการอนุมัติ
ภายใน 3 วันทำการ 

   
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 

  

6 

7 



        คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายการประชาสัมพนัธ ์   หน้า 12 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมประชาสัมพันธ์ 

8. จากนั้นระบบส่งอีเมลที่ท่านกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK 

   
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอแจ้งสถานะส่งเมลไปยังอีเมลของผูส้มัคร 

            9. เมื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องตรวจสอบอีเมลเพ่ือยืนยันตัวตนใน

การใช้ตรวจสอบสถานะของการทำบัตรสื่อมวลชน  
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1.2 การต่ออายุบัตรสือ่มวลชน 

1. ให้คลิกปุ่ม ต่ออายุ 

 
รูปที่ 17 แสดงหน้าจอ Log in เขา้สู่ระบบเครือข่ายการประชาสมัพันธ์ 

2. ระบบแสดงหน้าจอต่ออายุดังนี้ กรุณาเลือกปุ่มตามต้องการ 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้าจอต่ออาย ุ

- ปุ่ม กรณีมีรหัสผ่านแล้ว คลิกปุ่มนี้แล้ว ระบบแสดงหน้าต่างให้กรอก Username และ

Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

- ปุ่ม กรณีไม่มีรหัสผ่าน คลิกปุ่มนี้แล้ว ระบบแสดงหน้าต่างขอรหัสผ่าน 

- ปุ่ม กรณีลืมรหัสผ่าน คลิกปุ่มนี้แล้ว ระบบแสดงหน้าต่างขอรหัสผ่าน 

  

1 
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กรณีมีรหัสผ่านแล้ว 

• กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านลงไป (Password) 

• จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์

กรณีไม่มีรหัสผ่าน 

• ระบบแสดงหน้าต่างขอรายละเอียดเลขบัตรประชาชนและอีเมลเพื่อส่งรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าจอขอรหัสผ่าน 
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กรณีลืมรหัสผ่าน 

• ระบบแสดงหน้าต่างขอรายละเอียดเลขบัตรประชาชนและอีเมลเพื่อส่งรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 21 แสดงหน้าจอขอรหัสผ่าน 

หมายเหตุ ทั้งกรณีไม่มีรหัสผ่าน และ กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งเมล์เพ่ือแจ้งรายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ถ้าถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK  

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอแจ้งตรวจสอบข้อมูล 

  

1 
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2. ระบบจะแจ้งการรีเซ็ตรหัสผ่านไปที่อีเมล์ ให้ตรวจสอบอีเมล์ของท่าน แล้วคลิกท่ี Link 

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าจอแจ้งรหัสผ่านในอีเมล ์

3. ระบบแสดงหน้าจอตั้งรหัสขึ้นมา ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิกท่ีปุ่ม 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรีเซต็รหสัผา่น 

  

2 
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4. ระบบบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอแจ้งบันทึกการเปลีย่นรหสัผา่นเรยีบร้อยแล้ว 

               จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ท่านได้ตั้งไว้ 

หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้าจอข้อมูลของสื่อมวลชนดังภาพ  

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์
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การต่ออายุ 

1. คลิกปุ่ม ขอต่ออายุบัตร 

 
รูปที่ 27 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์
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2. ระบบแสดงข้อมูลของท่านดังภาพโดยระบบจะดึงข้อมูลของท่านข้ึนมา ท่านสามารถตรวจสอบ

และแก้ไขข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรายละเอยีดสื่อมวลชน 

  * หมายเหตุ เจ้าหน้าท่ีฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม 
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3. เมื่อระบุข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก   

 

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอต่ออายุบัตรสื่อมวลชน  
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4. ระบบแสดงหน้าจอคำขอยื่นต่ออายุเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง 

  
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติวันนัดถ่ายรูปอีกครั้ง 
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2. การตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน 

 การตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน เป็นการตรวจสอบสถานะของสื่อมวลชนว่ายังมีสถานะเป็น

สื่อมวลชนหรือไม่ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม ตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน  

 
รูปที่ 31 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์
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2. ระบบจะเปิดหน้าตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน สามารถตรวจสอบโดยเลือกจากเลขบัตรประชาชน 

หรือชื่อ-สกุล  

 

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน 

  2.1 กรณีเลือกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลง

ไป แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  

 

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน 

  

2 
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2.2 กรณีเลือกชื่อ-สกุล ให้ระบุคำค้นเป็นชื่อและนามสกุลลงไป 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน 

3. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาสถานะสื่อมวลชนขึ้นมา 

 

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอตรวจสอบสถานะสื่อมวลชน 

 

 

  

2.2
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3. กรณีลืมรหัสผ่าน 

1. กรณีท่ีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และอีเมล์ แล้วคลิกปุ่ม ส่ง 

 
รูปที่ 37 แสดงหน้าจอกรณลีืมรหสัผ่าน 
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3. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ถ้าถูกต้องแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK  

 

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอแจ้งตรวจสอบข้อมูล 

4. ระบบจะแจ้งการรีเซ็ตรหัสผ่านไปที่อีเมล์ ให้ตรวจสอบอีเมล์ของท่าน แล้วคลิกท่ี Link 

 
รูปที่ 39 แสดงหน้าจอแจ้งรหัสผ่านในอีเมล ์
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5. ระบบแสดงหน้าจอตั้งรหัสขึ้นมา ให้กรอกรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิกท่ีปุ่ม 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 40 แสดงหน้าจอรีเซต็รหสัผา่น 

6. ระบบบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอแจ้งบันทึกการเปลีย่นรหสัผา่นเรยีบร้อยแล้ว 

7. จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ท่านได้ตั้งไว้   

5 
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4. รายละเอียดสื่อมวลชน 

1. ให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่านลงไป (Password) 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 42 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์
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3. แสดงหน้าจอข้อมูลของสื่อมวลชนดังภาพ  

 
รูปที่ 43 แสดงหน้าจอระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์

4.1 การแก้ไขข้อมลูส่วนตัว  

1. คลิกท่ี แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากปุ่มสีเขียวด้านขวามือ 

 

รูปที่ 44 แสดงหน้าจอรายละเอยีดสื่อมวลชน 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ไขข้อมูล ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ และท่ี

อยู่ปัจจุบัน 

3. เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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4.2 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล  

1. คลิกท่ี ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากปุ่มสีส้มด้านขวามือ 

 
รูปที่ 46 แสดงหน้าจอรายละเอยีดสื่อมวลชน 

2. สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ เปลี่ยนคำนำหน้าเปลี่ยนชื่อ (ไทย) เปลี่ยนนามสกุล (ไทย) 

เปลี่ยนหน่วยงานเปลี่ยนชื่อ (อังกฤษ) เปลี่ยนนามสกุล (อังกฤษ) โดยคลิกเครื่องหมายถูก ✓ 

หน้าข้อมูลที่ต้องการ แล้วกรอกข้อมูล ไฟล์ที่แนบได ้เฉพาะนามสกุล pdf, jpeg,jpg,png 

3. เมื่อกรอกการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะ

ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง 

 
รูปที่ 47 แสดงหน้าจอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
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