
วธิกีารลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชง้านบคุคล Digital ID
คูม่อืการลงทะเบยีนเพื�อสรา้ง Accont Digital ID (OpenID-Conect) สําหรับ Login ใชง้านระบบตา่งๆ ของภาครัฐ
ที�รองรับ โดยแบง่ตามระดบัความน่าเชื�อถอืในการพสิจูนต์วัตนของผูล้งทะเบยีน คอื ระดบัสงู(IAL 2.3) ระดบั
กลาง(IAL 1.3) ระดบัตํ�า(IAL ตํ�ากวา่ 1.3)
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1  หลกัการเลอืกรปูแบบการลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ช้

การลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชแ้ละพสิจูนต์วัตน(Enrolment and Identity Proofing) จากระบบ Ditital ID สพร. มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ
ทําใหม้ั�นใจวา่ผูล้งทะเบยีนหรอืสมคัรใชบ้รกิารเป็นบคุคลตามที�กลา่วอา้งจรงิ ซึ�งไดม้กีารแบง่ตามระดบัความน่าเชื�อถอืของ ID ที�
กําหนด (Identity Assurance level: IAL) ซึ�งแตล่ะระดบัจะมคีวามเขม้ขน้ของการพสิจูนต์วัตนตา่งกนั ตามวธิกีารที�มใีหบ้รกิาร
พสิจูนต์วัตน ดงันี�

ความนา่เชื�อถอืระดบัสงู (IAL 2.3)

ลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชด้ว้ยการพสิจูนต์วัตนจาก Application D.DOPA
รองรับงานบรกิารภาครัฐที�ตอ้งการความน่าเชอืถอืสงูจากการพบเจอตวัหรอืเสยีบบตัรประจําตวัประชาชน(Dip Chip) และ
ตอ้งการใช ้e-Mail หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์ในการตดิตอ่กบัผูใ้ช ้เชน่ บรกิารที�เกี�ยวกบัธรุกรรมการเงนิ

ความนา่เชื�อถอืระดบักลาง (IAL 1.3)

ลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชด้ว้ยการพสิจูนต์วัตนจาก ขอ้มลูในบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มกบั Laser Code
รองรับงานบรกิารภาครัฐที�ใชง้านจากการะบขุอ้มลูพื�นฐานแทนการใชสํ้าเนาบตัรประจําตวัประชาชน เชน่ บรกิารลง
ทะเบยีนทั�วไป

ความนา่เชื�อถอืระดบัตํ�า (ตํ�ากวา่ IAL 1.3)

ลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชแ้บบไมพ่สิจูนต์วัตน
รองรับงานบรกิารที�ไมต่อ้งการการระบตุวัตน เชน่ การใหค้วามคดิเห็นทั�วไป

2  ลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชง้านบคุคล Digital ID ดว้ยรหสัหลงับตัรประชาชน (Laser
Code) (ความนา่เชื�อถอืกลาง)

การลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชด้ว้ยการพสิจูนต์วัตนจาก ขอ้มลูในบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มกบั Laser Code หลงับตัรประชาชน

1. เลอืกชอ่งทางการลงทะเบยีน เมื�อผูใ้ชง้านเลอืก “ลงทะเบยีน” หรอื “เขา้สูร่ะบบ” จากหนา้จอระบบบรกิารของหน่วยงานเขา้
มาแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านระบ ุเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั คลกิเลอืกรปูแบบการพสิจูนต์วัตน “เลเซอรโ์คด้หลงับตัรประจําตวั
ประชาชน”  คลกิ ยนืยนั

https://standard.etda.or.th/?p=10132


2.จากนั�น ระบบจะใหก้รอกชื�อ ชื�อกลาง(ถา้ม)ี นามสกลุ   วนัเดอืนปี(พ.ศ.)เกดิ  และ  เลเซอรโ์คด้หลงับตัรประจําตวัประชาชน  คลกิ
ยนืยนั



3.ระบบจะแสดงชื�อ นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ จากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องผูใ้ชง้านมาแสดงในหนา้นี� ใหผู้ใ้ชง้าน ระบขุอ้มลู
ดงันี� 

1. บญัชผีูใ้ชง้าน(Username)         
2.  รหสัผา่น(Password)
3. ยนืยนัรหสัผา่น คลกิยนืยนั



4.เมื�อระบ ุ1.บญัชผีูใ้ชง้าน(Username) 2. รหสัผา่น(Password) 3.ยนืยนัรหสัผา่น เรยีบรอ้ยแลว้ คลกิยนืยนั



5.ยนืยนัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืเพื�อขอรับ OTP  1.ระบหุมายเลขโทรศพัท ์ 2. คลกิขอ OTP  3.ใสร่หสั OTP ที�ไดรั้บ คลกิยนืยนั

5.1 กรณีผูใ้ชง้านไมต่อ้งการระบหุมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ใหผู้ใ้ชง้านคลกิที�คําวา่ "ขา้มการยนืยนัเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื" 



6.ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มลูของผูใ้ชง้านอกีครั �ง หากตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มลูตอ้งตอ้ง คลกิที�คําวา่ “ยนืยนัขอ้มลู” ไดท้นัที



7.ระบบจะแจง้ผลยนืยนัการลงทะเบยีน คลกิเขา้สูร่ะบบ



8.เขา้สูร่ะบบดว้ย บญัชผีูใ้ชง้าน(Username)   และ รหสัผา่น(Password) ที�ระบไุวต้ามขอ้ 4

 

         



3  ลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชง้านบคุคล Digital ID ดว้ย Application D.DOPA (ความนา่
เชื�อถอืสงู)

ลงทะเบยีนเขา้ใชง้านผา่น Application D.Dopa ที�สาํนกังานเขตฯ ท ั�วประเทศ 

      ประชาชนหรอืผูใ้ชง้านที�ลงชื�อเขา้ใชง้าน ผา่นระบบบรกิารของหน่วยงาน หากขอ้มลูของผูใ้ชง้านมคีวามน่าเชื�อถอืไมเ่พยีงพอ
ตอ่บรกิารที�เลอืก เพื�อเป็นการพสิจูนต์วัตนในระดบัความน่าเชื�อถอืที�เพิ�มขึ�น (IAL 2.3) ผูใ้ชง้านตอ้งทําการตอ้งการลงทะเบยีนเขา้ใช ้
งานผา่น Application D.Dopa กอ่น โดยมขีั �นตอน ดงันี� 

1.ประชาชนเดนิทางไปที�สํานักงานเขตทั�วประเทศ เพื�อทําการพสิจูนต์วัตน ตอ่เจา้หนา้ที�เขต 

2.แสดงตน พรอ้มบตัรประชาชน 

3.ดําเนนิการตามขั �นตอนที�เจา้หนา้ที�แนะนํา เพื�อการพสิจูนต์วัตน เชน่ การเสยีบบตัร อา่นลายนิ�วมอื 

4.ดาวนโ์หลด Application D.Dopa เพื�อเชื�อมโยงขอ้มลู Application และ ขอ้มลูของประชาชน 

ดขูอ้มลู "แนวทางการลงทะเบยีนเพื�อขอรับสิ�งแทนเอกลกัษณด์จิทิลั (Digital ID)หรอืD.DOPAสําหรับประชาชน" เพิ�มเตมิไดท้ี�
http://118.174.31.163/images/snbt/book/63/mt0309_v25388.pdf

 

วธิกีารลงทะเบยีนเขา้ใชง้าน ผา่นApplication D.Dopa 

1. เลอืกชอ่งทางการลงทะเบยีน  เมื�อผูใ้ชง้านเลอืก “ลงทะเบยีน” หรอื “เขา้สูร่ะบบ” จาหนา้จอระบบบรกิารของหน่วยงานเขา้มา
แลว้ ใหผู้ใ้ชง้านระบ ุเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั จากนั�งคลกิเลอืกรปูแบบการพสิจูนต์วัตน “แอปพลเิคชนั D.Dopa”  คลกิ ถดั
ไป

http://118.174.31.163/images/snbt/book/63/mt0309_v25388.pdf


 

2. จากนั�น ระบบจะแสดงหนา้จอการเขา้สูร่ะบบ กบั D.Dopa ผา่น QR Code ใหผู้ใ้ชง้านเปิด แอปพลเิคชนั D.Dopa ที�มกีารลง
ทะเบยีนและพสิจูนต์วัตนแลว้ที�สํานักงานเขตฯ



 

3.เมื�อเปิดแอปพลเิคชนั D.Dopa แลว้ จะพบขอ้มลูบตัรประชาชนของผูใ้ชง้านดงัรปูภาพตวัอยา่งดา้นลา่ง ใหผู้ใ้ชง้านกดเลอืกที�
ไอคอน QR Code

4.ทําการสแกน QR Code จากหนา้จอมอืถอื

 

  

 



 

 

 

 

 

 

5.กดยนิยอมการพสิจูนต์วัตนที�หนา้จอมอืถอื

 

6.ใสร่หสั Pin code ของตนเอง



 

7.ระบบจะทําการดงึขอ้มลู ชื�อ - นามสกลุ ที�อยูต่ามบตัรประชาชน จากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องผูใ้ชง้านมาแสดงในหนา้นี� ให ้
ผูใ้ชง้านระบบุญัชผีูใ้ชง้าน(Username) และ รหสัผา่น(Password)



8.ระบหุมายเลขโทรศพัทม์อืถอื คลกิที�คําวา่ “ขอรหสั OTP” จากนั�น นํารหสั OTP ที�ไดจ้ากโทรศพัทม์อืถอืมาใสใ่นชอ่ง OTP ดา้น
ลา่ง เพื�อเป็นการยนืยนัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื



9.ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มลูของผูใ้ชง้านอกีครั �ง หากตรวจสอบแลว้พบวา่ขอ้มลูตอ้งตอ้ง คลกิที�คําวา่ “ยนืยนัขอ้มลู” ไดท้นัที



10.ระบบจะแจง้ผลยนืยนัการลงทะเบยีน คลกิเขา้สูร่ะบบ



11.ผูใ้ชง้านลงชื�อเขา้ใชง้านดว้ย username password ในหนา้จอระบบบรกิารของหน่วยงาน

     

 


