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1. เปิดการใช้งาน Website โดยเลือก Browser ใดก็ได้ขึ้นมา เช่น Internet Explorer, Chorme, 
Mozilla Firefox จากนั้นพิมพ์ Bangkok.go.th/iad ในช่อง URL: 

 
 

2. เลือกเมนู หนังสือรับรองเงินเดือน  ตรงแถบBanner ทางซ้ายมือ 

 
 

3. เลือกสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ส าหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่สมัครเข้าใช้ 
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4. กรอกรายละเอียดลงทะเบียนขอแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ครบถ้วนทุกช่อง จากนั้นให้
เลือกกดเซฟ 

 
 

5. เมื่อท าการกรอกสมัครเรียบร้อย ให้กดตกลง 

 
 

6. ก่อน Login เข้าสู่ระบบผู้ใช้งานสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆดังนี้เพ่ือดูเป็นตัวอย่าง 

 ดาวน์โหลดคู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ลงนาม ผู้อ านวยการเขต 

 ดาวน์โหลดคู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ลงนาม ผู้อ านวยการกอง 

 ดาวน์โหลดคู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ลงนาม ผู้อ านวยการส านัก 

 ดาวน์โหลดคู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ลงนาม ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร 
EX ตัวอย่าง การ ดาวน์โหลดคู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ลงนาม ผู้อ านวยการเขต  
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6.1 กดเลือก Salary District.doc 

 
 

6.2 ระบบจะท าการดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบไฟล์ Word ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้จากไฟล์ 
Word ที่ท าการ ดาวน์โหลด  
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6.3 ระบบแสดงผลไฟล์ Word ผู้ใช้งานสามารถศึกษาเอกสาร เพ่ือประกอบกับการใส่ข้อมูล ใน
อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม 
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6.4 เลือกดาวน์โหลดชื่อหน่วยงานอย่างเป็นทางการ 

 
 
6.4.1 เมื่อผู้ใช้งานเลือก ดาวน์ชื่อหน่วยงานอย่างเป็นทางการเสร็จแล้ว ระบบจะท าการดาวน์

โหลดออกมาในรูปแบบไฟล์ Word ผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานได้ 

 
 
6.4.2 ชื่อหน่วยงานอย่างเป็นทางการในรูปแบบไฟล์ Word 
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6.5 ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ชื่อต าแหน่งอย่างเป็นทางการ   

 
 
6.5.1 ผู้ใช้งาน สามารถเลือกต าแหน่งข้าราชการได้ตามต้อง  

 
 

6.5.2 เลิอก Position Name of Government.doc  

 
 

  



คู่มือหนังสือรับรองเงินเดือน 

หน้า 7 - 15 

6.5.3 ระบบท าการดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบไฟล์Word  

 
 

6.5.4 ไฟล์ ชื่อต าแหน่ง 

 
 

6.6 ดาวน์โหลดชื่อสถานทูต อย่างเป็นทางการ  
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6.6.1 ชื่อสถานทูตอย่างเป็นทางการ 

 
 
 

7. เมื่อผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่าง และท าการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพ่ือขอ แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองเงินเดือนเรียบร้อยแล้วจากนั้นท าการ Login เข้าระบบ โดยพิมพ์ ชื่อผู้ใช้งาน  ที่ได้ท า
การสมัคร ไปก่อนหน้า พร้อมกับพิมพ์Password แล้วเลือก กด Login  
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8. Login เข้าสู่ระบบเลือกประเภทของหนังสือรับรองเงินเดือน โดย แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้    
8.1 ผู้ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน เป็น ผู้อ านวยการกอง    
8.2 ผู้ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน เป็น ผู้อ านวยการเขต   
8.3 ผู้ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน เป็น ผู้อ านวยการส านัก  
8.4 ผู้ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือน เป็น ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
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9. ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน โดยภาษาท่ีใช้กรอกต้องเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น  
ตัวอย่าง ผู้ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นผู้อ านวยการกอง 
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10. วิธีการกรอกหนังสือรับรองเงินเดือน  ผู้ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นผู้อ านวยการกอง 

 
      หมายเลข             1.กรอก เลขที่หนังสือ 

                  2.ชื่อหน่วยงาน 
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   3.ส านักงาน 

                4. สถานที่ตั้งหน่วยงาน 

                5. หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน 

                         6. หมายเลขโทรสาร ของหน่วยงาน 

                               7. วัน เดือน ปี ที่ขอหนังสือรับรองเงินเดือน   EX. October B.E. 2556(2013) 

   8. ชื่อ นามสกุล ผู้ขอหนังสือ 

   9. อายุการท างาน 

   10.วันที่เริ่มท างาน 

   11.ต าแหน่งงานที่ท า 

   12.สถานที่ท างาน 

   13.เงินเดือนที่ได้รับ ระบุเป็นตัวเลข 

   14.เงินส่วนเพิ่มที่ได้รับ ระบุเป็นตัวเลข 

   15.ผลรวมเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับ ระบุเป็นตัวเลข 

   16.ผลรวมเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับ ระบุเป็นตัวหนังสือ 

   17.ประเทศท่ีต้องการเดินทาง 

   18.ระบุวันเดินทาง 

   19.ชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

   20.ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   21.ชื่อผู้ลงนาม 

   22.ต าแหน่งผู้ลงนาม 

   23.ชื่อสถานฑูต 
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11.  เมื่อผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการกด Save 

 
 

12. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วเลือก Submit 

 
 

13. ผู้ใช้ต้องแสดงความพึงพอใจ แล้วเลือก Submit หากผู้ใช้งานระบบ ไม่แสดงความพึงพอใจจะไม่
สามารถบันทึกและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word ได้ หรือ หากผู้ใช้งานมีความคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติมก็
สามารถกรอกข้อมูลลงใน ข้อเสนอแนะได ้
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14. ระบบ ท าการดาวน์โหลดข้อมูล ลงเอกสาร ในรูปแบบ Microsolf Word   
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15. ผู้ใช้งานสามารถ แก้ไข เอกสารได้ หาก เอกสาร ของผู้ใช้งาน ไม่ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้งาน 

เช่น เขียนผิดหรือ สะกดผิด หรือ รูปแบบฟอร์ม ยังไม่ตรงตามความต้องการ 
 

16. เอกสารของผู้ใช้งานถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการแล้ว สามารถ Print เอกสาร แล้วน าส่งได้ 

 
 
 

17. ส าหรับแบบฟอร์มอ่ืนๆ ก็ท าเช่นเดียวกัน  
 


