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กำรลงทะเบียนเพื่อใช้
บริกำรระบบสมัครสมำชิก

วิธีกำรใช้งำน
กรณีทต่ี อ้ งการสมัครสมาชิก ให้คลิกที่

จะปรากฏหน้าจอสาหรับลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน

1 บันทึกข้อมูลกำรสมัครสมำชิก
1.1 กรอกข้อมูลกำรลงทะเบียนกำรยืนยันอีเมล

วิธีกำรใช้งำน
1. ติก๊ เลือกข้าพเจ้ายอมรับ และได้อ่านข้อความในข้อตกลงและเงือ่ นไขนี้เข้าใจโดยละเอียดแล้ว
2. คลิกปุ่ม

ระบบจะแสดงหน้าดังนี้
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วิธีกำรใช้งำน
3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนยืนยันอีเมล
วิธกี ารกรอกข้อมูล
อีเมล
ระบุ e-Mail ที่ติดต่อได้ของผูส้ มัคร เป็ นภาษาอังกฤษเท่าน้นั ตามรูปแบบอีเมลที่
ถูกต้อง เช่น abc@gmail.com เป็ นต้น ซึง่ ต้องเป็ นเมลทีผ่ ูส้ มัครใช้งานจริงอยู่จริง
เนื่องจากจะมีการส่งข้อมูลสาหรับการยืนยันการสมัคร และรหัส Activate Code
ไปให้ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิให้ใช้งานได้ไปทางอีเมล
วิธีกำรใช้งำน
4. คลิกที่

จะเข้าสู่หน้าจอการยืนยันอีเมลดังนี้
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1.2 กรอกข้อมูล USERNAME & PASSWORD และ กรอกข้อมูลบุคคล
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วิธกี ารกรอกข้อมูล
รหัสผูใ้ ช้ (User
Name)
รหัสผ่าน (User
Name)

ยืนยันรหัสผ่าน
ประเทศทีอ่ อก
เอกสาร

ระบุช่อื ผูใ้ ช้ระบบสาหรับการ Login เป็ นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 13 ตัวอักษร
กรอกรหัสผ่านทีจ่ ะใช้ในการยืนยันตัวตน เพือ่ เข้าใช้งานซึง่ มีเงือ่ นไขการตัง้ รหัสผ่านดังต่อไปนี้
- รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 8 ตัวอักษร
- รหัสผ่านต้องมีอกั ษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัวอักษร
- รหัสผ่านต้องมีอกั ษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัวอักษร
- รหัสผ่านต้องมีตวั เลขไม่นอ้ ยกว่า 1 ตัว
- รหัสผ่านควรมีอกั ขระพิเศษ ตัวอย่างเช่น !@#$%^&*()−_=+[]{};':,./<>?
- รหัสผ่านควรตัง้ ให้ยากต่อการคาดเดาโดยผูอ้ ่นื
- รหัสผ่านไม่ควรตัง้ โดยให้มสี ่วนใดส่วนหนึ่งเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้ เช่น ชื่อ สกุล วัน
เดือน ปี เกิด ทีอ่ ยู่
- รหัสผ่านไม่ควรตัง้ ด้วยกลุ่มตัวเลขหรือตัวอักษรที่ซา้ กันเกินสามตัวขึ้นไป เช่น aaa AAA
111
กรอกรหัสผ่านตามทีต่ งั้ ไว้ในช่องรหัสผ่าน เพือ่ ยืนยันการตัง้ รหัสผ่านอีกครัง้ หนึ่ง
ระบบจะตัง้ ค่าเริ่มต้นไว้ท่ี “ไทย” ถ้าผูส้ มัครไม่ใช่ผูท้ ม่ี สี ญั ชาติไทยให้คลิกเลือกชื่อทีช่ ่องชื่อ
ประเทศทีอ่ อกเอกสารดังนี้

- ทาการกรอกคาที่จะใช้ในการค้นหาประเทศ เช่นคาว่า สหรัฐ ระบบจะทาการกรองชื่อประเทศ
ตามเงื่อนไขการค้นหา หรือเลื่อนเมาส์ลงมาจนเจอรายชื่อประเทศที่ตอ้ งการก็ได้ เมื่อพบชื่อ
ประเทศทีต่ อ้ งการแล้ว ให้ทาการคลิกเลือกชื่อประเทศที่ตอ้ งการได้ทนั ที
เลขประจาตัว
กรณีเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ให้ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ประชาชน/หมายเลข กรณีเป็ นบุคคลสัญชาติอ่นื ๆ ให้ระบุหมายเลขหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง
คานาหน้าชื่อ
เลือกคานาหน้าชื่อโดย คลิกเลือกคานาหน้าชื่อของผูล้ งทะเบียน หากต้องการค้นหาให้ทาการ
กรอกคาที่จะใช้ในการค้นหาคานาหน้าชื่อ เช่นคาว่า แพทย์ ระบบจะทาการกรองคานาหน้าชื่อ
ตามเงือ่ นไขการค้นหา หรือเลือ่ นเมาส์ลงมาจนเจอคานาหน้าชื่อ ทีต่ อ้ งการก็ได้เช่น
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วิธกี ารกรอกข้อมูล

ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล
(ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี เกิด
เพศ
อาชีพ

เมือ่ พบชื่อคานาหน้าชื่อทีต่ อ้ งการแล้ว ให้ทาการคลิกเลือกคานาหน้าชื่อที่ตอ้ งการนัน้
กรอกชื่อผูส้ มัครด้วยภาษาไทย
กรอกนามสกุลผูส้ มัครด้วยภาษาไทย
กรอกชื่อผูส้ มัครด้วยภาษาอังกฤษ
กรอกนามสกุลผูส้ มัครเป็ นภาษาอังกฤษ
รูปแบบการกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปี “31/01/2559” หรือ
เลือกจากไอคอนปฏิทนิ
ทางด้านขวา
คลิกเลือกเพศของผูส้ มัคร
เลือกอาชีพของผูส้ มัคร กรณีเลือกเป็ นอาชีพอื่นๆ จะปรากฏช่องให้กรอกชื่ออาชีพดังนี้
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1.3 กรอกข้อมูลกำรติดต่อ

วิธกี ารกรอกข้อมูล
เลขที่
กรอกเลขที่ตงั้ ของทีอ่ ยู่ท่สี ามารถติดต่อได้
อาคาร
กรอกชื่ออาคาร เช่น “อาคาร เอบีซ”ี (ถ้ามี)
ห้องเลขที่
กรอกเลขที่หอ้ ง (ถ้ามี)
ชัน้ ที่
กรอกเลขที่ชนั้ (ถ้ามี)
หมูบ่ า้ น
กรอกชื่อหมู่บา้ น (ถ้ามี)
หมูท่ ่ี
กรอกเลขที่หมู่ (ถ้ามี)
ตรอก/ซอย
กรอกชื่อตรอก/ซอย (ถ้ามี)
ถนน
กรอกชื่อถนน (ถ้ามี)
จังหวัด
คลิกเลือก จังหวัดที่ตอ้ งการทีช่ ่อง จังหวัด ดังนี้

- ทาการกรอกคาทีจ่ ะใช้ในการค้นหาจังหวัด เช่นคาว่า “กร” ระบบจะทาการกรองชื่อจังหวัดตามเงือ่ นไข
การค้นหา หรือเลือ่ นเมาส์ลงมาจนเจอรายชื่อจังหวัดที่ตอ้ งการก็ได้ เมือ่ พบชื่อจังหวัดทีต่ อ้ งการแล้ว ให้ทา
การคลิกเลือกชื่อจังหวัดที่ตอ้ งการ
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วิธกี ารกรอกข้อมูล
อาเภอ/เขต
คลิกเลือกอาเภอ/เขต ที่ตอ้ งการทีช่ ่อง อาเภอ/เขต ซึง่ ระบบจะทาการกรองข้อมูลตามอาเภอ/เขต ทีเ่ ลือก
ดังนี้

ตาบล/แขวง

- ทาการกรอกคาทีจ่ ะใช้ในการค้นหาอาเภอ/เขต เช่นคาว่า “บางก” ระบบจะทาการกรองชื่ออาเภอ/เขต
ตามเงือ่ นไขการค้นหา หรือเลือ่ นเมาส์ลงมาจนเจอรายชื่ออาเภอ/เขต ที่ตอ้ งการก็ได้ เมือ่ พบชื่ออาเภอ/เขต
ทีต่ อ้ งการแล้ว ให้ทาการคลิกเลือกชื่ออาเภอ/เขต ที่ตอ้ งการ
คลิกเลือกตาบล/แขวง ทีต่ อ้ งการทีช่ ่อง ตาบล/แขวง ซึง่ ระบบจะทาการกรองข้อมูลตามตาบล/แขวงที่
เลือก ดังนี้

- ทาการกรอกคาทีจ่ ะใช้ในการค้นหาตาบล/แขวงเช่นคาว่า “คล” ระบบจะทาการกรองชื่อตาบล/แขวง ตาม
เงือ่ นไขการค้นหา หรือเลือ่ นเมาส์ลงมาจนเจอรายชื่อตาบล/แขวงทีต่ อ้ งการก็ได้ เมือ่ พบชื่อตาบล/แขวงที่
ต้องการแล้ว ให้ทาการคลิกเลือกชื่อตาบล/แขวง ทีต่ อ้ งการ
รหัสไปรษณีย ์ ระบบจะแสดงรหัสไปรษณียต์ ามข้อมูลทีเ่ ลือกจังหวัด อาเภอ/เขต ตาบล/แขวง ไว้ผูส้ มัครไม่ตอ้ งกรอก
โทรศัพท์
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้
โทรศัพท์มอื ถือ กรอกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือจานวน 10 หลักทีใ่ ช้งานอยู่จริง เพือ่ ใช้รบั รหัส OTP ทีใ่ ช้สาหรับการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
โทรสาร
กรอกหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
หมายเหตุ ช่องข้อมูลที่มเี ครื่องหมาย * (ดอกจันสีแดง) เป็ นช่องทีบ่ งั คับให้กรอกข้อมูล
เมือ่ ดาเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกที่ป่ มุ

ระบบจะแสดงข้อความ

แจ้งดังนี้
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