
การเข้าระบบเว็บไซต์สอบถามรายละเอียดผู้กู้ 

เมื่อผู้กู้เขา้ URL เว็บไซต์ผู้กู้ แล้ว จะแสดงหน้าจอหลักเพื่อ โดยผู้กูส้ามารถด าเนินการไดด้ังนี ้

 

หน้าจอหลักเว็บสอบถามรายละเอียดผู้กู้ 

1. ลงทะเบียน ส าหรับผู้กู้ท่ีเข้ามาใช้งานครั้งแรก หรือไม่เคยลงทะเบียนในระบบ 

2. เข้าสู่ระบบ เพื่อสอบถามรายละเอียดผู้กู้  

3. ท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

4. ลืมรหัสผ่าน 

5. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 



 การลงทะเบียน 

ส าหรับผู้กู้ที่เข้ามาใช้งานในระบบครั้งแรก หรือ ผู้กู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเท่านั้น  

กรณีผู้กู้เคยด าเนินการลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้ รหัสผู้ใช้งาน(Email) และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้ 

เข้าระบบได้  

 การลงทะเบียนมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จากหน้าหลัก ท าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม  

2. หน้าจอแสดง หน้าจอส าหรับการลงทะเบียน ดังรูป  

 

หน้าจอส าหรับการลงทะเบียนส่วนที่ 1 

3. ท าการระบุรายละเอียด ส าหรับหน้าจอส าหรับการลงทะเบียนส่วนที่ 1 

3.1 เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

3.2 วันเดือนปีเกิด (ปีพ.ศ.)   : วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก ปีพ.ศ. 4 หลัก 

3.3 ท าการกรอกค าตอบส าหรับค าถามข้อ 1 -3  : ระบุเป็นปี พ.ศ. 

3.4 ระบุค่า captcha ตามค่าที่แสดงบนหน้าจอ 

3.5 กดปุ่ม “ตกลง” 

(ตอบคำถามให้ถูก 2 ใน 3 ข้อ)



4. กรณีท าการระบุรายละเอียดส่วนตัวของผู้กู้ และตอบค าถามถูกต้อง ระบบท าการแสดง หน้าจอส าหรับ

การลงทะเบียนส่วนที่ 2 ดังรูป 

 

หน้าจอส าหรับการลงทะเบียนส่วนที่ 2 

5.ท าการระบุรายละเอียด ส าหรับหน้าจอส าหรับการลงทะเบียนส่วนที่ 2 

5.1 รหัสผู้ใช้ (Email) : ท าการระบุ Email ที่ใช้งาน 

5.2 ยืนยัน (Email) : ระบุ Email เหมือนกับ รหัสผู้ใช้งานข้อ 5.1 

5.3 รหัสผ่าน : ก าหนดรหัสผ่านความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร  โดยรหัสผ่านต้องประกอบด้วย 

5.3.1 อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

5.3.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กและ ตัวพิมพ์ใหญ่ 

5.3.3 ตัวเลขอารบิกอย่างน้อย 1 หมายเลข 

5.4 ยืนยันรหัสผ่าน  : ระบุรหัสผ่านที่เหมือนกับรหัสผ่านข้อ 5.3 

5.5 เบอร์โทรศัพท์ : ระบุโทรศัพท์ที่ใช้งาน 

5.6 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการใช้งาน  



6. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Email หรือ SMS (กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์) แจ้งรหัส OTP  

7. ท าการกรอกรหัส OTP ที่ได้รับล่าสุด แล้ว กด ปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบียน   

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่พบรหัส OTP  จาก Email หรือ SMS (กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์) ผู้ลงทะเบียน

ด าเนินการกดปุ่ม    เพื่อให้ระบบส่ง ค่า OTP อีกครั้ง 

 

หน้าจอการกรอก OTP 

8. เมื่อลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแจ้งข้อความ “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ผู้ใช้งานท าการกดปุ่ม 

 

 

หน้าจอแสดงข้อความการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 

 



9. ระบบแสดงข้อมูลการลงทะเบียนส าเร็จทั้งหมดอีกครั้ง 

 

หน้าจอแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนส าเร็จ 

10. กดปุ่ม  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักเว็บสอบถามรายละเอียดผู้กู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การเข้าสู่ระบบ 

 เมื่อผู้กู้ที่ท าการลงทะเบียนในระบบแล้ว น า รหัสผู้ใช้งาน (Email)   รหัสผ่าน ที่ไดท้ าการลงทะเบียน 

มาใช้ในการ Login โดยด าเนินการดังนี้ 

1.  จากหน้าหลักเข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม  

2.  หน้าจอแสดง หน้าจอ Login  ดังรูป 

 

หน้าจอ Login  

3. ท าการระบุรายละเอียด การ Login 

3.1  ชื่อผู้ใช้ (Email) : ระบุ Email ที่ได้ท าการลงทะเบียน 

3.2 รหัสผ่าน : ระบุรหัสผ่านที่ได้ท าการลงทะเบียน 

3.3 ระบุค่า captcha ตามค่าที่แสดงบนหน้าจอ 

3.4 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

 



 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

เมื่อผู้กู้ที่ท าการลงทะเบียนในระบบแล้ว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ที่ได้ท าการ

ลงทะเบียนไว้ ด าเนินการได้ดังนี้ 

1. จากหน้าหลัก ท าเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยกดปุ่ม  

2. หน้าจอแสดง หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป  

 

หน้าจอ การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

3. ท าการระบุรายละเอียด การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

3.1 รหัสผู้ใช้งาน (Email) :  ระบุ Email ที่ได้ท าการลงทะเบียน 

3.2 รหัสผ่านเดิม        :  ระบุรหัสผ่านที่ได้ท าการลงทะเบียน 

3.3 รหัสผ่านใหม่       :  ก าหนดรหัสผ่านใหม่ ด้วย ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร   

          โดยรหัสผ่านใหม่ต้องประกอบด้วย 

3.3.1 อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร 

3.3.2 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กและ ตัวพิมพ์ใหญ่ 

3.3.3 ตัวเลขอารบิกอย่างน้อย 1 หมายเลข 

         3.4 ยืนยันรหัสผ่านใหม่  : ระบุรหัสผ่านใหม่ที่เหมือนกับรหัสผ่านข้อ 3.3 



3.5 ระบุค่า captcha ตามค่าที่แสดงบนหน้าจอ 

3.6 กดปุ่ม “ตกลง”เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

4. ระบบแสดงแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้งานกดปุ่ม 

 

 

หน้าจอแสดงข้อความยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

5. ผู้กูเ้ข้าระบบด้วย รหัสผู้ใช้งาน (Email)   รหัสผ่านใหม่ที่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การลืมรหัสผ่าน 

 เมื่อผู้กู้ที่ท าการลงทะเบียนในระบบแล้ว มีความประสงค์ต้องการให้ระบบส่งรหัสผ่านที่เคย

ลงทะเบียนไว้  โดยด าเนินการดังนี้ 

1. จากหน้าหลัก ให้ระบบส่งรหัสผ่านที่เคยลงทะเบียนไว้  โดยกดปุ่ม  

2. หน้าจอแสดง หน้าจอลืมรหัสผ่าน ดังรูป  

 

หน้าจอลืมรหัสผ่าน 

3. ท าการระบุรายละเอียด  

3.1 รหัสผู้ใช้งาน (email)  :  ระบุ email ที่ได้ท าการลงทะเบียน 

3.2 หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน :  ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน 

3.3 ระบุค่า captcha ตามค่าที่แสดงบนหน้าจอ 

3.4 กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

4. ระบบจะส่ง OTP ให้ผู้ใช้งานผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้ 

5. ท าการกรอกรหัส OTP ที่ได้รับล่าสุด แล้ว กด ปุ่ม  เพื่อยืนยันการส่งรหัสผ่าน กรณี

ผู้ใช้งานไม่พบรหัสผ่านจาก SMS และ Email  ผู้ใช้งานด าเนินการกดปุ่ม    

เพื่อให้ระบบส่ง ค่า OTP อีกครั้ง 

 



 

หน้าจอการกรอก OTP 

6. เมื่อกด Confirm OTP  ระบบจะแจ้งข้อความ “Password ของท่านได้ถูกส่งไปที่ Email เรียบร้อยแล้ว”

ผู้ใช้งานกดปุ่ม  

 

หน้าจอแสดงข้อความแจ้งรหัสผ่านส่งทาง Email แล้ว 

6. ผู้กูเ้ข้าระบบด้วย รหัสผู้ใช้งาน (Email)   รหัสผ่านที่ได้รับทาง Email 

 

 

 

 

 



 การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 

 เมื่อผู้กู้ที่ท าการลงทะเบียน มีความประสงค์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งาน ด าเนินการดังนี้ 

1. จากหน้าหลัก ท าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  โดยกดปุ่ม  

2. หน้าจอแสดง หน้าจอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ดังรูป  

 

หน้าจอ การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 

3. ท าการระบุรายละเอียด การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 

3.1 รหัสผู้ใช้งาน (email) :  ระบุ Email ที่ได้ท าการลงทะเบียน 

3.2 เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

3.3 วันเดือนปีเกิด (ปีพ.ศ.)   : วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก ปีพ.ศ. 4 หลัก 

3.4 New Mobile No.         :  ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ที่ไม่ซ้ ากับที่เคยลงทะเบียน 

3.5 ระบุค่า captcha ตามค่าที่แสดงบนหน้าจอ 

3.6 กดปุ่ม “ตกลง” 

4. ระบบจะส่ง OTP ให้ผู้ใช้งานผ่านทาง SMS (เบอร์โทรศัพท์ใหม่) และ Email ที่ได้ท าการลงทะเบียนไว้ 

5. ท าการกรอกรหัส OTP ที่ได้รับล่าสุด แล้ว กด ปุ่ม  เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ใหม่ กรณีผู้ใช้งานไม่พบรหัสผ่านจาก SMS และ Email  ผู้ใช้งานด าเนินการกดปุ่ม  

  เพื่อให้ระบบส่ง ค่า OTP อีกครั้ง 



 

หน้าจอการกรอก OTP 

6. เมื่อกด Confirm OTP  ระบบจะแจ้งข้อความ “เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว”ผู้ใช้งานกดปุ่ม 

 

 

หน้าจอแสดงข้อความแจ้งการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้ว 

 

 

 


