
ข้ันตอนการสมัคร/ตรวจสอบการเป�นสมาชิก 
1. เข�าสู	เว็บทันตแพทย�สมาคมแห	งประเทศไทย ฯ https://www.thaidental.or.th 
2. เลือกเมนูสมัครสมาชิกใหม	 หรือล็อคอินสําหรับทันตแพทย� เพ่ือสมัคร/ตรวจสอบการเป:นสมาชิก ตามรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แสดงเมนูการลงทะเบียนร	วมงานประชุมวิชาการ 

3. จะเข�าสู	หน�าตรวจสอบข�อมูลสําหรับทันตแพทย�แสดงตามรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แสดงหน�าล็อคอินและตรวจสอบข�อมูลของทันตแพทย� 

จากรูปท่ี 2 แสดงหน�าตรวจสอบข�อมูลสําหรับทันตแพทย� 
A. ช	องบันทึก เลขท่ีใบอนุญาต ฯ ให�ทําการบันทึกจํานวน 5 หลัก เช	น 00001 (ใส	 0 ด�านหน�าให�ครบ 5 หลัก) 
B. รหัสผ	าน “สําหรับการใช�งานครั้งแรก” ให�บันทึกด�วยอักษรไทย หรือ อักษรอังกฤษ (ตัวพิมพ�ใหญ	ท้ังหมด) 4 ตัวแรก

ของชื่อ (นับรวมสระ) เช	น ชัยยงค� = "ชัยย" , CHAIYONG = "CHAI" หากมีน�อยกว	า 4 ตัวให�ใส	เลข 9 ต	อท�าย เช	น 
"กนก9" , "CHA9" หากเคยมีการเข�าสู	ระบบและต้ังรหัสผ	านส	วนตัวไปแล�ว ให�ใช�รหัสผ	านท่ีกําหนดไว� 

C. ปุYมตรวจสอบข�อความ รหัสผ	าน ท่ีบันทึกว	าถูกต�องหรือไม	 คลิกท่ี “แสดงรหัสผ	าน” 
D. เมนูเข�าสู	หน�ารีเซ็ตรหัสผ	าน แสดงตามรูปท่ี 4 



เม่ือบันทึกข�อมูลเลขท่ีใบอนุญาต ฯ  และรหัสผ	านแล�ว จากนั้นให�คลิกท่ีปุYม “ดําเนินการ” ระบบจะทําการตรวจสอบกับฐานข�อมูล
หากถูกต�อง สําหรับการใช�งานครั้งแรกจะเข�าสู	หน�าต้ังรหัสผ	านส	วนตัวดังแสดงตามรูปท่ี 3 หากเคยเข�าสู	ระบบแล�วจะไปยังหน�า
แสดงรายการข�อมูลของทันตแพทย�ตามรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 แสดงหน�าต	างการต้ังรหัสผ	านส	วนตัว 

จากรูปท่ี 3 หากการตรวจสอบในการเข�าใช�งานครั้ง ระบบจะให�ทําการต้ังรหัสผ	านส	วนตัว 
A. บันทึกอีเมล�แอดเดรสท่ีใช�งานในป̂จจุบัน สําหรับแจ�งผลการลงทะเบียน และรีเซ็ตรหัสผ	าน  
B. ส	วนกําหนดรหัสผ	าน (สามารถคลิกท่ีปุYมแสดงรหัสผ	านเพ่ือดูตัวอักษรท่ีบันทึก) 
C. ส	วนกําหนดยืนยันรหัสผ	าน ต�องบันทึกให�ตรงกับ รหัสผ	าน (สามารถคลิกท่ีปุYมแสดงรหัสผ	านเพ่ือดูตัวอักษรท่ีบันทึก) 

 
รูปท่ี 4 หน�ารีเซ็ตรหัสผ	าน สําหรับทันตแพทย�ท่ีเคยเข�าสู	ระบบแล�ว 

จากรูปท่ี 4 การรีเซ็ตรหัสผ	านจะส	งลิงค�สําหรับต้ังรหัสผ	านใหม	ไปทางอีเมล� ท่ีบันทึกในข้ันตอนต้ังรหัสผ	านจากรูปท่ี 3 ให�ทําการ 
บันทึกเลยท่ีใบอนุญาต 5 หลัก เพ่ือตรวจสอบพบข�อมูลในระบบ หากมีการล็อคอินและต้ังรหัสผ	านแล�ว จะส	งลิงค�สําหรับต้ังรหัสผ	าน
ใหม	ไปทางอีเมล� (หากไม	พบในกล	องจดหมายให�ตรวจสอบในกล	องจดหมายขยะ หรือกล	องจดหมายท้ังหมด) โดยลิงค�จะมีอายุการรี
เซ็ตรหัสผ	านใหม	 1 ชั่วโมงหากเกินเวลาจะไม	สามารถใช�ลิงค�เดิมได�ต�องดําเนินการขอลิงค�ใหม	 



เม่ือกําหนดเรียบร�อยให�ทําการคลิกท่ี ปุYม “ดําเนินการกําหนดรหัสผ	าน” หากบันทึกข�อมูลถูกต�องจะไปยังหน�าแสดงรายการข�อมูล
ของทันตแพทย�ตามรูปท่ี 5 ในการเข�าใส	งานครั้งต	อไป หน�าตรวจสอบจากรูปท่ี 2 ให�ใช�รหัสผ	านท่ีท	านกําหนดในส	วนนี้ 

 
รูปท่ี 5 แสดงเมนูรายการสมัครสมาชิกใหม	 และต	ออายุสมาชิก 

จากรูปท่ี 5 เม่ือตรวจสอบข�อมูลสําเร็จจะแสดงหน�ารายการข�อมูลสําหรับทันตแพทย� 

A. ส	วนแสดงสถานะการเป:นสมาชิก 
B. เมนูเข�าสู	หน�าสมัครสมาชิกใหม	 แสดงตามรูปท่ี 6 
C. เมนูเข�าสู	หน�าต	ออายุการเป:นสมาชิก แสดงตามรูปท่ี 6 



ข้ันตอนการสมัครสมาชิกใหม!/ต!ออายุสมาชิก 
เม่ือทําการเลือกสมัครสมาชิกใหม	จากข�อ B หรือต	อายุสมาชิกข�อ C ในรูปท่ี 5 จะเข�าสู	หน�าบันทึกข�อมูลเพ่ือสมัคร/ต	ออายุสมาชิก
ตามรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 แสดงหน�าบันทึกข�อมูลการสมัครสมาชิกใหม	 และการต	ออายุสมาชิก 

จากรูปท่ี 6 ให�ทําการบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วนในส	วนท่ีหัวข�อท่ีแสดงดอกจันทร�สีส�มหน�ารายการข�อมูล การบันทึกให�คลิกท่ีปุYม 
“บันทึกข�อมูล และ ไปยังหน�าแนบเอกสารการสมัคร” ดังแสดงในรูปท่ี 7  



 
รูปท่ี 7 แสดงหน�าแนบเอกสารการสมัคร 

จากรูปท่ี 7 แสดงหน�าแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกโดยให�แนบเอกสารให�ครบตามรายการท่ีกําหนด (สามารถล็อคอินเข�าสู	
ระบบเพ่ืออัพโหลดเอกสารได�ภายหลัง) 

A. ส	วนแสดงข�อมูลชื่อผู�สมัครให�ตรวจสอบให�ถูกต�อง 
B. เมนูดาวน�โหลดเอกสารใบสมัครพร�อมข�อมูลเพ่ือลงนามและใช�แนบเอกสารการสมัครกลับมาในส	วนการแนบไฟล� “ไฟล�ใบ

สมัครลงชื่อผู�สมัครและผู�รับรอง” 
C. ส	วนแนบไฟล�เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก 
D. ปุYมดําเนินการเพ่ืออัพโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก 

เม่ือทําการบันทึกเสร็จสิ้นจะเข�าสู	หน�าการชําระเงินในข้ันตอน “การชําระเงิน/แจ�งการชําระเงิน” 

ข้ันตอนการชําระเงิน/แจ*งการชําระเงิน 
ก	อนการเลือกวิธีการชําระเงินจากรูปท่ี 8 ให�ตรวจสอบจํานวนเงินชื่อและเลข ท. ให�ถูกต�อง จากนั้นให�ทําการเลือกวิธีท่ีต�องการแล�ว
คลิกท่ีปุYม “ดําเนินการชําระเงิน/แจ�งการชําระเงิน” (กรณีท่ียังไม	ได�ดําเนินการแจ�งการชําระเงิน และต�องการเปลี่ยนวิธีการชําระเงิน
สามารถย�อนกลับมาเลือกใหม	ได� และสามารถล็อคอินเข�ามาชําระเงิน/แจ�งการชําระเงินภายหลังได�) 

 
รูปท่ี 8 เลือกวิธีการชําระเงิน 

การชําระเงินจะมีให�เลือก 4 รายการข้ันตอนแสดงในหัวข�อถัดไป 



1. เลือกชําระเงินด*วยบัตรเครดิต  
 

 
รูปท่ี 9 เลือกการชําระเงินด�วยบัตรเครดิต 

จากรูปท่ี 9 จะแสดงหน�าต	างสรุปยอดท่ีต�องชําระ ชื่อ และเลขท่ีใบอนุญาต หากตรวจสอบถูกต�องให�กดปุYม “ดําเนินการชําระเงิน
ผ	านบัตรเครดิต” ระบบจะนําไปยังหน�าชําระเงินของธนาคาร ก	อนทําการบันทึกข�อมูลบัตร ให�ตรวจสอบยอดเงิน และเลข ท. ให�
ถูกต�อง จากนั้นบันทึกข�อมูลให�ครบถ�วน กดปุYม PAYNOW เพ่ือดําเนินการชําระเงิน 

 
รูปท่ี 10 แสดงหน�าตรวจสอบเพ่ือดําเนินการชําระเงิน 

จากรูปท่ี 10 จะเป:นหน�าตรวจสอบยืนยันการชําระเงินให�คลิกท่ีปุYม Request OTP (A) เพ่ือขอรหัส SMS ไปยังเบอร�โทรท่ีผูกกับ
บัตรเครดิต เม่ือได�รับรหัสให�กรอกในช	อง SMS-OTP (B)  แล�วทําการกดปุYม ตกลง (C) เพ่ือดําเนินการชําระเงิน ในหน�าถัดไประบบ
จะประมวลผล “ไม!ต*องป3ดหน*าเพจ” ให*รอจนการประมวลผลการชําระเงินเสร็จส้ิน เม่ือประมวลผลเสร็จให�กดปุYม ตกลง เพ่ือ
กลับสู	หน�าแสดงสถานะการลงทะเบียน 
 
 



2. เลือกการชําระเงินผ!าน QR-CODE 
 

 
รูปท่ี 11 เลือกการชําระเงินผ	าน QR-CODE (PromptPay) 

จากรูปท่ี 11 จะแสดงหน�าต	างสรุปยอด ชื่อ และใบอนุญาต หากถูกต�องกดท่ีปุYม “ดําเนินการชําระเงินผ	านคิวอาร�โคtด” จะแสดง
หน�าต	างคิวอาร�โคtดข้ึนมา ตรวจสอบยอดเงินและเลข ท. (ดูจาก Ref Number) จากนั้นให�ทําการสแกนด�วยแอพของธนาคารใดก็ได�
เพ่ือดําเนินการชําระเงิน “ห*ามบันทึกรูปคิวอารAโคCดไว*ชําระภายหลัง” เนื่องจากจะมีระยะเวลาในการชําระเงิน 10 นาทีหากเกิน
เวลาให�ทําการปwดคิวอาร�โคtดเดิม แล�วกดท่ีปุYม "ดําเนินการชําระเงินผ	านคิวอาร�โคtด" เพ่ือทําการสร�างคิวอารโคtดใหม	) 

3. เลือกการชําระเงินผ!านเช็คส่ังจ!าย และ ธนานัติ  

 
รูปท่ี 12 การชําระเงิน ผ	านธนาคารกรุงศรี , เช็ค และ ธนานัติ 

จากรูปท่ี 12 จะแสดงหน�าสรุปเหมือนกันให�ตรวจสอบ ชื่อ เลขท่ีใบอนุญาตและจํานวนเงิน เม่ือดําเนินการชําระเงินเรียบร�อยแล�วให�
ทําการล็อคอินเข�าสู	ระบบอีกครั้ง แล�วคลิกเลือกเมนูการลงทะเบียนตามรูปท่ี 5 เพ่ือเข�าสู	หน�าการแจ�งให�คลิกท่ีปุYม “ชําระเงินแล�ว 
อัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน” ระบบจะไปยังหน�าอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินแสดงตามแสดงในรูปท่ี 13 



 
รูปท่ี 13 แสดงหน�าต	างอัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน 

จากรูปท่ี 13 ให�ทําการเลือกวันท่ี เวลาการชําระเงิน จากนั้นกดปุYมเลือกไฟล� เพ่ือเลือกไฟล�หลักฐานการชําระเงิน โดยระบบจะ
รองรับไฟล�ชนิด jpg , png และ pdf เท	านั้น และขนาดไม	ควรเกิน 3MB เม่ือเลือกครบถ�วน ให�คลิกท่ีปุYม “ดําเนินการแจ�งการชําระ
เงิน” เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นระบบจะไปยังหน�าแจ�งสถานะการสมัคร/ต	ออายุสมาชิก 

 
รูปท่ี 14 หน�าเพจแจ�งสถานการณ�สมัครสมาชิกสําเร็จ 


