
Register 
ขั้นตอนการลงทะเบียน



ระบบ B.VER เป็นระบบช่วยในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทาง
การศึกษา เช่น Transcript เป็นต้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ใช้งานง่ายเพียงน าเอกสารที่ต้องการ
ตรวจสอบ มาอัปโหลดบนระบบ B.VER
ก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารได้ทันที

B.VER OVERVIEW1



1. กดปุ่ม “Register” บนหน้า Login

2 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน (COMPANY REGISTRATION)



2. ระบุข้อมูลของบริษัท (Company Information) ได้แก่ ชื่อบริษัท เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ 

เป็นต้น และ ข้อมูลใช้ในการติดต่อกลับ (Contact Information) ได้แก่ e-mail address ชื่อ-นามสกุล เบอร์

โทรศัพท์ หน่วยงาน เป็นต้น แล้วกดที่ปุ่ม “Register” 

ในส่วนของ e-mail  
address ที่ระบุจะ
เป็นช่องทางในการรับผล
การสมัครใช้บริการจาก

ระบบ B.VER และจะเป็น user ที่มี
สิทธิเป็น admin ซึ่งจะสามารถทําการ
เพิ่มและลบผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ภายใน
บริษัทได้

MUST 
KNOW

2 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน (COMPANY REGISTRATION)



3. เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนสําเร็จ ระบบจะแสดงข้อความตามด้านล่าง

“Please wait for an approval email in a few days. If you don’t receive email, 

please contact support.bver@dv.co.th.”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผล
การสมัครใช้บริการไปที่ 
e-mail address ที่ระบุไว้
ในContact Information
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MUST 
KNOW

ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน (COMPANY REGISTRATION)



กรณีที่ 1 สมัครใช้บริการส าเร็จ

ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับอีเมลแจ้ง Username 
และสามารถกําหนดรหัสผ่าน โดยกดที่ปุ่ม  
“Set my password” 

3 REGISTRATION STATUS EMAIL



กรณีที่ 2 ข้อมูลในการสมัคร
ไม่ตรงกับเอกสารที่แนบมาให้ 

ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับอีเมลแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูล
บริษัทที่ระบุมาใหม่อีกครั้ง โดยจะมีรายละเอียดหรือสิ่งที่
ต้องแก้ไขแจ้งมาให้รับทราบ (อ้างอิงหมายเลข 1)

ทั้งน้ีผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ผ่านทาง URL 
ทีแ่นบมาให้ (อ้างอิงหมายเลข 2)

3 REGISTRATION STATUS EMAIL
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กรณีที่ 3 การสมัครใช้บรกิารไม่ส าเร็จ

ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับอีเมลแจ้งผลการสมัครว่าไม่
สําเร็จ โดยระบบแจ้งเหตุผลที่ไม่สําเร็จให้รับทราบ 
(อ้างอิงหมายเลข 1) 

หมายเหตุ สาเหตขุองการสมัครไม่สําเร็จ 
มีดังน้ี 

• Duplicate company : 
สมัครใช้บริการซ้ํา

• Inappropriate content : 
ข้อมูลที่แจ้งมาไม่ถูกต้อง

3 REGISTRATION STATUS EMAIL
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1. ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับอีเมลแจ้ง 

Username และสามารถกําหนดรหัสผ่าน 

โดยกดที่ปุ่ม  “Set my password”

2. กรอกรหัสผ่านโดยใส่ 2 ครั้งให้เหมือนกัน

แล้วกดปุ่ม “Reset My Password” 

1. ข้อก าหนดของรหัสผ่าน
• ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว  

(At least one uppercase letter)
• ตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว  

(At least one lowercase letter)
• ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว  

(At least one numeric 
character)
• อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว : ! 

@ # $  
(At least one special character 
from this set: ! @ # $)

• ความยาวรหัสผ่านอย่างน้อย 8 
ตัวอักษร  (At least 8 
characters)

2. รหัสผ่านมีอายุการใชง้าน 90 วัน

4 การก าหนดรหัสผ่าน (SET MY PASSWORD)

MUST 
KNOW



3. เมื่อกําหนดรหัสผ่านสําเร็จระบบจะแสดงข้อความตามด้านล่าง

“Your password has been changed.”  

ทั้งน้ีผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ B.VER ได้ โดยกดที่ปุ่ม “Go to Verify Document”

4 การก าหนดรหัสผ่าน (SET MY PASSWORD)



สําหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะ

แสดงหน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้

บริการ B.VER 

หลังจากผู้ใช้งานอ่านข้อกาํหนดและ

เงื่อนไขการใช้บริการเรียบร้อยแล้วให้ทํา

การเลือก “I accept terms and 

conditions” แล้วกดปุ่ม “Submit”

5 ACCEPTING TERMS AND CONDITIONS


