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ภำพหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบจัดกำรกำรให้กู้ยืมแบบดิจิทัล (LOS)

กรณีเข้าใช้งานผ่าน Web-Browser

กรณีเข้าใช้งานผ่าน Mobile 
Application

กรณีผู้ใช้งานด าเนินการ 
First login ของ mobile ส าเร็จ

ผู้กู้ยืมเงิน
รายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
เล่ือนชั้นปี

ผู้ค ้าประกัน ผู้แทนโดย
ชอบธรรม

กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
เปลี่ยนระดับ/ย้าย
สถานศึกษา/เปลี่ยน
หลักสูตรหรือสาขาวิชา
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กำรลงทะเบียนด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค ้าประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน ดังนี้

ผู้กู้ยืมเงิน

ผู้ค ้า
ประกัน

บันทึก
ข้อมูลส่วน
บุคคล

ระบบ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กับกรมการ
ปกครอง

กรอก OTP ยืนยันบัญชี
ผู้ใช้งาน

รับผลการ
ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
เรียบร้อย

ผู้แทนโดย
ชอบธรรม

ผู้กู้ยืมเงิน

ผู้ค ้า
ประกัน

ผู้แทนโดย
ชอบธรรม
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน (Website)

ลงทะเบียนขอสิทธ์ิเข้ำใช้งำน เลือกช่องทำงกำรลงทะเบียน บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

กดปุ่ม “ลงทะเบียนขอสิทธ์ิเข้าใช้งาน”

เลือก “บัตรประจ าตัวประชาชน”

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตามท่ีระบบก าหนด

ปุ่ม “ถัดไป” 
จะปรากฏเม่ือบันทึก
ข้อมูลครบถ้วน

1. 2. 3.
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน (Website)

เลือกช่องทำงยืนยันกำรลงทะเบียน
A เลือกผ่ำน Email
B เลือกผ่ำน Mobile

แจ้งผลกำรส่ง Email เพ่ือให้ยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตนผ่ำน Email

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตวัตน   
การลงทะเบียนผา่น Email

กดปุ่ม “ถัดไป”

กดท่ีล้ิงค์        
เพ่ือยืนยันตัวตน

A1.

A

A2.
4.
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน (Website)

ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังโทรศัพท์B1.

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตวัตน     
การลงทะเบียนผา่น Mobile

B

กดปุ่ม “ถัดไป”

กรอกรหัสท่ีได้รับ 
แล้วกด”ยืนยัน”
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชน (Website)

แจ้งผลกำรลงทะเบียนส ำเร็จท ำกำรก ำหนดรหัสผ่ำน
5. 6.

ก าหนดรหัสผา่น และ
ยืนยันรหัสผ่าน

กดปุ่ม 
“ยืนยัน”

เสร็จส้ินขั้นตอนการ
ลงทะเบียน ด้วยบัตรประชาชน
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กำรลงทะเบียน Open ID (ผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่นเปำ๋ตงั) ส ำหรับผู้ที่มีบัญชขีองธนำคำรกรุงไทย

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค ้าประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานด้วย Open ID ดังนี้

ลงทะเบียน
ด้วย 

Open ID

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กับ IDP

กรอก OTP รับผลการ
ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
เรียบร้อย

ยืนยันบัญชี
ผู้ใช้งาน

ผู้กู้ยืมเงิน

ผู้ค ้า
ประกัน

ผู้แทนโดย
ชอบธรรม

ผู้กู้ยืมเงิน

ผู้ค ้า
ประกัน

ผู้แทนโดย
ชอบธรรม
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วย Open ID (ผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่นเป๋ำตัง)

เลือกที่ลงทะเบยีนขอสิทธิ์
เข้ำใช้งำน

เลือกช่องทำงกำรลงทะเบียน ระบุ PIN เลือกให้ควำมยินยอม
1. 2. 3. 4.

กดปุ่ม “ลงทะเบียนขอ
สิทธ์ิเข้าใช้งาน”

กดปุ่ม “แอปพลิเคช่ัน
เป๋าตัง”

ระบุ pin ส าหรับเขา้ใช้งานของแอป

พลิเคช่ัน เป๋าตัง
เลือกยอมรับเงือ่นไข 

และกดปุ่ม “ตกลง”
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วย Open ID (ผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่นเป๋ำตัง)

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้งผลกำรส่ง Email 
เพ่ือให้ยืนยันตัวตน

ข้อควำมใน Email 
ยืนยันตัวตน 

5. 6.
เลือกช่องทำงยนืยันกำรลงทะเบียน
A เลือกผ่ำน Email
B เลือกผ่ำน Mobile

A1. A2.

A

ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏ หากถูกต้อง
ครบถ้วนเลือกยินยอมตามข้อก าหนด 

และกดปุ่ม “ถัดไป”

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตัวตน        
การลงทะเบียนผ่าน Email

กดปุ่ม “ถัดไป”

กดท่ีล้ิงค์        
เพ่ือยืนยันตัวตน
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ข้ันตอนกำรลงทะเบียนด้วย Open ID (ผ่ำนทำงแอปพลิเคชั่นเป๋ำตัง)

กรอกรหัส OTP
(กรณีเลือกเบอร์โทรศัพท์) ท ำกำรตั้งรหัสผ่ำน แจ้งผลกำรลงทะเบียน

B1. 7. 8.

B

กดปุ่ม “ถัดไป”

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตัวตน    
การลงทะเบียนผา่น Mobile

กรอกรหัสท่ีได้รับ

กด “ยืนยัน”

ก าหนดรหัสผา่น และ
ยืนยันรหัสผ่าน

กดปุ่ม 
“ยืนยัน”

เสร็จส้ินขั้นตอนการลงทะเบยีน
ผ่านแอปพลิเคช่ันเปา๋ตัง
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