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1. กรณีใช้งานครั้งแรก เลือกปุ่ม
‘ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก’

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้เอาประกันภัย

3. ต้ังชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
• ชื่อผู้ใช้งำน ประกอบด้วย ตัวอักษร และ/หรือ ตัวเลข 6-20 ตัวอักษร
• รหัสผู้ใช้งำน ประกอบด้วย ตัวอักษรภำษำอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรภำษำอังกฤษ

พิมพ์เล็ก ตัวเลข ควำมยำว 8-15 ตัวอักษร

หมำยเหตุ : ชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนนี้ สำมำรถน ำไปเพื่อเข้ำระบบบริกำรออนไลน์ (Smart Customer) บนเว็บไซต์

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน
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1. ขั้นตอนการลงทะเบียน

4. ยืนยันตัวตน
ด้วยรหัส OTP

5. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก 6. หลังจากลงทะเบียนแล้ว
สามารถเข้าใช้งานโดยใส่รหัส PIN 6 หลัก

กรณีที่ท่ำนลืมรหัส PIN 
หรือต้องกำรเปลี่ยนรหัส 
PIN สำมำรถต้ังรหัสใหม่
โดยกดปุ่มที่ต้องกำร
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2. ช าระเงิน / ใบแจ้งเตือนช าระเบี้ย

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“ช าระเงิน/ใบแจ้งเตือนช าระเบี้ย”

2. เลือกรายการช าระเบี้ย
ที่ต้องการ

สำมำรถเลือกช่องทำง Online ผ่ำน Mobile banking ทุกธนำคำร หรือแอปธนำคำรกรุงเทพ
ไทยพำณิชย์ กสิกรไทย / ช ำระผ่ำนบัตรเครดิต / หรือ Offline โดยกำรดำวน์โหลดหนังสอืแจ้ง
เตือนกำรช ำระเบี้ยเพื่อน ำไปช ำระเงินที่ Counter Service หรื ธนำคำร

3. เลือกช่องทางช าระเงิน

กรณีมีรายการทีต่้องช าระ
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ลงทะเบียนช าระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต2. ช าระเงิน / ใบแจ้งเตือนช าระเบี้ย

ในหน้ารายการที่รอช าระเงิน ท่านสามารถลงทะเบียนช าระเบี้ยประกัน
ผ่านบัตรเครดิตได้ เพ่ือความสะดวกในการช าระเบี้ยงวดถัดไป

03XXXXX

03XXXXX
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2. ช าระเงิน / ใบแจ้งเตือนช าระเบี้ย

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“ช าระเงิน/ใบแจ้งเตือนช าระเบี้ย”

2. กรณีไม่พบรายการที่ต้องช าระ ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนช าระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต
ส าหรับการช าระเบี้ยงวดถัดไป

กรณีไม่มีรายการทีต่้องช าระ

00000000

00000000

เลือกลงทะเบียนช ำระทุกกรมธรรม์ หรือบำงกรมธรรม์ จำกนั้นกดปุ่มถัดไปเพื่อกรอกข้อมูล
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3. เคลม

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“เคลม”

2. เลือกหัวข้อที่ต้องการ กรณี
ต้องการยื่นเคลมออนไลน์ 
เลือก “ส่งเคลม (e-Claim)”

3. เลือกเรียกร้องสินไหมตามกรณี จากนั้นเลือกกรมธรรม์
ที่ต้องการเรียกร้องสินไหมเพียงกรมธรรม์เดียว บริษัทจะ
ตรวจสอบสัญญาในทุกกรมธรรมข์องท่านโดยอัตโนมัติ
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3. เคลม

4. กรอกรายละเอียดและเลือกช่องทางรับเงินสินไหม กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารสินไหม หรือเปลี่ยนบัญชีที่รับงินค่าสินไหม กรุณา
ติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888 ก่อนด าเนินการเรียกรอ้งสินไหม

5. แนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณาสินไหมและส่งข้อมูล
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3. เคลม
6. หลังจากส่งเคลมแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการเคลมและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เมนูเคลม > "ประวัติเคลมค่ารักษาพยาบาล" หรือ 
"ประวัติเคลมค่าชดเชย" ตามกรณี

ดูรำยละเอียดกำรเคลมล่ำสุดแบบรวมทุกกรมธรรม์ / แยกตำมกรมธรรม์ ดูประวัติกำรเคลมตำมช่วงเวลำที่เกิดเหตุ
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4. ขอเปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“ขอเปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์”

2. เลือกหัวข้อการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

1) ขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อ
สำมำรถเลือกเปลี่ยนบำงกรมธรรม์

หรือทุกกรมธรรม์

2) ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เอำประกัน 
(ชื่อ-นำมสกุล / วันเกิด / เบอร์มอืถือ 

/ อีเมล / ลำยมือชื่อ)
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4. ขอเปลี่ยนข้อมูลกรมธรรม์

3) ขอเปลี่ยนแปลงประโยชน์ใน
กรมธรรม์ : เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง

เลขที่บัญชีธนำคำร

4) ขอเปลี่ยนแปลงสัญญำในกรมธรรม์ เลือกกรมธรรม์ท่ีต้องกำร > ขอส ำเนำหรือเปลี่ยนแปลงเอกสำร สำมำรถเลือกได้ดังนี้
• ขอรับเล่มกรมธรรม์ใหม่ทดแทนฉบับเดิม เนื่องจำก แก้ไข / ช ำรุด / สูญหำย
• ขอส ำเนำหลักฐำนใบสลักหลัง
• ขอหนังสือรับรองกำรท ำประกัน (ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษ)
• ขอหนังสือรับรองมูลค่ำกรมธรรม์ (ณ วันที่ระบุ)
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5. กู้กรมธรรม์

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“กู้กรมธรรม ์(E-Loan)”

2. เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ
ใช้สิทธ์ิขอกู้

3. สร้างค าขอกู้  และค านวณเงินสุทธิทีจ่ะได้รับ

เง่ือนไขกำรใช้บริกำร : 1) เจ้ำของกรมธรรม์ต้องเป็นผู้ท ำรำยกำรกู้ฯ ด้วยตนเอง  2) เจ้ำของกรมธรรม์ต้องมีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันสมัครท ำประกันชีวิต 
และวันท่ีท ำรำยกำรกู้กรมธรรม์  3) เจ้ำของกรมธรรม์ต้องไม่มีกำรโอนสิทธิ์  4) กรมธรรม์ต้องมีสถำนะมีผลบังคับเท่ำนั้น
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5. กู้กรมธรรม์

4. เลือกช่องทางการรับเงิน กรณียังไม่มีข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบ 
สามารถเลือกเพิ่มบัญชีธนาคาร

5. สรุปค าขอกู้ และตรวจสอบสัญญาเงินกู้กรมธรรม์

หมำยเหตุ : กรณีที่ท่ำนยังไม่เคยส่งเอกสำรหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรให้บริษัท หรือแก้ไขข้อมูลใหม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบเอกสำรก่อนท ำรำยกำรโอนเงินกู้ให้ท่ำน
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5. กู้กรมธรรม์

6. ยืนยันตัวตน ด้วยเลขหลังบัตรประชาชน และยืนยันการขอกู้
กรมธรรม์ผ่าน OTP

7. ส่งค าขอกู้ส าเร็จ ระบบจะแจ้งผลการอนุมัติ ภายในวันท าการ
ถัดไป ผ่าน SMS และ Email ที่แนบไฟล์สัญญาเงินกู้กรมธรรม์ 

ระยะเวลาการอนุมัติ : 3-5 วนั
ท าการ โดยจะมี SMS แจ้ง
การโอนเงินให้ท่านทราบ

นอกจำกนี้ ท่ำนยังสำมำรถช ำระเงินกู้
ผ่ำนแอปพลิเคชั่น BLA Happy Life 
โดยผ่ำนเมนู ช ำระเบี้ย/ใบแจ้งเตือน
ช ำระเบี้ย หรือหน้ำข้อมูลกรมธรรม์ > 
ช ำระเงินกู้
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6. สมัครรับ e-Receipt / e-Document

หน้าแรก เลือกเมนู “สมัครรับ 
e-Receipt / e-Document”

น.ส. สมใจ ปลอดภัยดี
“เพียงสมัครรับใบเสร็จ
รับเงิน เบ้ียประกันภัย
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ก็สำมำรถช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกร ส่งตรง
เข้ำอีเมล พร้อมเรียกดูได้สะดวกทุกที่
ทุกเวลำ ไม่ต้องกลัวเอกสำรหำย

นอกจำกนี้ยังสำมำรถขอรับเอกสำรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วยครับ”
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7. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

1. หน้าแรก เลือกเมนู 
“ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์”

2. ในหน้าผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สามารถเลือกดูสรุปกรมธรรมป์ระกันภัยของท่านที่มี
แบบแยกตามหมวดหรือทั้งหมด

เลือกดูกรมธรรม์แยกตำมหมวดควำมคุ้มครอง

หรือเลือกดูกรมธรรม์ทั้งหมดของคุณ

กดเลือกดูข้อมูลแต่ละกรมธรรม์

หมำยเหตุ : ท่ำนสำมำรถเลือกหมวดควำมคุ้มครองอ่ืน ๆ ที่ยังไม่มีกรมธรรม์ เพื่อค้นหำแบบประกันท่ีแนะน ำ

00000000

00000000

00000000
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8. ข้อมูลกรมธรรม์

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“ข้อมูลกรมธรรม”์
ที่แถบด้านล่าง

2. เลือกกรมธรรม์ที่
ต้องการดูข้อมูล

สำมำรถเลือกท ำรำยกำรที่
เกี่ยวข้อง เช่น หักช ำระค่ำ
เบี้ยประกันผ่ำนบัตรเครดิต 
/ กู้กรมธรรม์ / ดูเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์
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9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“เอกสารอิเล็กทรอนิกส์”

2. เลือกดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ เช่น สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) / ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) / หนังสือรับรองการช าระเบี้ย / ใบแจ้งก าหนดการช าระเบี้ย / รายงาน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ รายการสถานะทางการเงิน

ตัวอย่างสัญญาอิเล็กทรอนกิส์

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
เล่มกรมธรรม์ ePolicy

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย
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10. บริการด้านสุขภาพ

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“บริการด้านสุขภาพ”

2. คลิกที่ภาพ
เพ่ือดูบริการสุขภาพครบวงจรทั้งหมด
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11. ค้นหาโรงพยาบาล

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“ค้นหาโรงพยาบาล”

สำมำรถค้นหำโดยพิมพ์ชื่อ
โรงพยำบำลที่ต้องกำร

หรือเลือก
จำกจังหวัด

สำมำรถกดเครื่องหมำย I 
เพื่อดูรำยละเอียดโรงพยำบำล

สำมำรถดูเส้นทำงกำรเดินทำง 
ผ่ำน Google Map

สำมำรถเลือกโรงพยำบำล
คู่สัญญำ หรือ โรงพยำบำลทั่วไป
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12. แบบประกันที่เหมาะกับคุณ

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“แบบประกันที่เหมาะกับคุณ”

2. เลือกแผนความคุ้มครอง จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุในหน้าจอ เพ่ือค้นหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณ 
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13. Happy Life Club

หน้าแรก เลือกเมนู
“HAPPY LIFE CLUB”

สมใจ ปลอดภัยดี
XXXXXXXXX

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ 
เช่น ร้ำนอำหำร ที่พัก 
และบริกำรต่ำง ๆ

กิจกรรมส ำหรับสมำชิก 
BLA Happy Life Club

ดูข้อมูลบริกำรสุขภำพ
BLA EveryCare

ดูข้อมูลบริกำรผู้ช่วย
ส่วนบุคคล BLA 
Assistance Line
สำมำรถใช้บริกำรผ่ำน
เบอร์ 02-777-8989 
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยแจ้งชื่อ-สกุล 
ผู้เอำประกันภัยแก่
เจ้ำหน้ำที่

บริกำรพบแพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus) รับค ำแนะน ำ
ข้อมูลสุขภำพ ติดตำมผลกำรรักษำ หรือ กำรรับยำ
ต่อเนื่อง ได้อย่ำงสะดวกไม่ต้องเดินทำงไปโรงพยำบำล

ดูบทควำมสุขภำพน่ำรู้
บนเว็บไซต์
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14. สิทธิพิเศษ

1. หน้าแรก เลือกเมนู 
“สิทธิพิเศษ” ด้านล่าง

2. สามารถเลือกดูสิทธิพิเศษทั้งหมด หรือตามหมวด ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลและฟ้ืนฟู ทันตกรรม ร้านอาหาร สุขภาพ / ความงาม เป็นต้น

สมใจ ปลอดภัยดีXXXXXXXXX

สำมำรถกดหัวใจเพื่อเก็บเป็นรำยกำรโปรด

กดเพื่อดูรำยกำรโปรด
ที่เก็บไว้ทั้งหมด

รับสิทธิพิเศษ โดยกดรับ code ผ่ำนแอปฯ หรือแสดงบัตรเพื่อใช้สิทธิ์ (ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด)
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15. บัตรผู้เอาประกัน

หน้าแรก เลือกเมนู
“บัตรผู้เอาประกัน” ด้านล่าง

สมใจ ปลอดภัยดี

XXXXXXXXX

แสดง Barcode ส าหรับสแกนรับสิทธิ์ BLA Happy Life Club
แทนบัตรสมาชิกท่ีร้านค้าท่ีร่วมรายการ  หรือเม่ือเข้าร่วม
กิจกรรม BLA Happy Life Club

สามารถใช้แสดงแทนบัตรประจ าตัวผู้เอาประกัน

สมใจ ปลอดภัยดี
XXXXXXXXX

สมใจ ปลอดภัยดี
XXXXXXXXX
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16. ข้อมูลของฉัน

1. หน้าแรก เลือกเมนู 
“ข้อมูลของฉัน”

01/01/2521

หญิง

08XXXXXXXX

emailname@email.com

สมใจ ปลอดภัยดี

2. เลือกเมนู 
“ข้อมูลส่วนตัว”

ในหน้ำข้อมูลส่วนตัว สำมำรถอัปเดตข้อมูลกำรติดต่อให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อไม่พลำดข่ำวสำร และสิทธิพิเศษดี ๆ  จำกกรุงเทพประกันชีวิต

เลือกกิจกรรมท่ีสนใจ 
เพื่อประโยชน์ในกำร
น ำเสนอสิทธิพิเศษตำม
ไลฟ์สไตล์ที่ตรงใจคุณ

ข้อมูลส่วนตวั
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16. ข้อมูลของฉัน

ในหน้า “ข้อมูลส่วนตัว” เลือกเมนู “ยื่นค าร้อง” จากนั้น Log in เข้าระบบ 
Smart Customer ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกับเมื่อเข้าแอป

ยื่นค าร้อง

• ข้อมูลกรมธรรม์ / ผู้เอำประกัน
• สินไหม
• บัญชีและกำรเงิน

ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภำษีเบี้ยประกันสุขภำพ
ขอใช้สิทธิ์ส ำหรับงำนช ำระผ่ำนบริกำรธนำคำร (แจ้งหักบัญชี
เพิ่มเติม กรณีมีเลขที่บัญชีลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว)
แจ้งควำมประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับกำร
ท ำประกันชีวิตต่อกรมสรรพำกร

รายการยื่นค าร้อง / ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• งำนแก้ไขกรมธรรม์ 
• งำนเรียกร้องสินไหม
• แบบฟอร์มยูนิตลิงค์

• อัปโหลดเอกสำร
งำนใบค ำขอ / งำนบริกำรกรมธรรม์ / งำนกำรเงินและบัญชี 
ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

• พิมพ์เอกสำร
ใบเตือนช ำระเบี้ย
หนังสือรับรองกำรช ำระเบี้ยประกัน

• ประวัติกำรยื่นค ำร้อง / เอกสำร
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17. ติดต่อเรา / ส่งข้อความ / แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ท่านสามารถติดต่อกรุงเทพประกันชีวิตได้ง่าย ๆ จากแอปพลิเคชัน BLA Happy Life โดยเลือกแถบเมนู
ด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center 02-777-8888 หรือทางอีเมล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
• ในกรณ๊ฉุกเฉิน ท่านสามารถกดปุ่ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” เพ่ือเรียกรถพยาบาลผ่าน BLA Medevac Hotline

1. ติดต่อเรา 2. ส่งข้อความ

3. แจ้งเหตุฉุกเฉนิ
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18. ผู้ช่วยเหลือ

30

1. หน้าแรก เลือกเมนู
“เมนูอ่ืนๆ” ด้านล่าง

2. เลือกเมนู “ผู้ช่วยเหลือ” จากนั้น
เลือกปุ่ม “สาขากรุงเทพประกันชวีิต”

สำมำรถเลือกค้นหำสำขำกรุงเทพประกันชีวิตจำกชื่อสำขำ / จังหวัด 
หรือเลือกจำกรำยกำรด้ำนล่ำง 

สำมำรถกดเครื่องหมำย
เพื่อดูข้อมูลติดต่อ และเส้นทำงเดินทำง

สาขากรุงเทพประกันชีวิต



18. ผู้ช่วยเหลือ
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อุ่นใจในยามฉุกเฉิน ด้วยบริการโทรด่วน ครอบคลุมกว่า 100 หมายเลข
• จากเมนู “ผู้ช่วยเหลือ” เลือกปุ่ม “โทรด่วน / เบอร์ฉุกเฉิน”

เลือกประเภทสำยด่วน หรือหมวดข้อมูลที่ต้องกำร และกดโทรออกได้ทันที

โทรด่วน / เบอร์ฉุกเฉิน



18. ผู้ช่วยเหลือ
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• รวมทางลัดสู่บริการอื่น ๆ

เข้าถึงบริการอื่น ๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น 
ระบบบริการลูกค้าบนเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน Bangkok Life GMC 
ส าหรับลูกค้าประกันชีวิตกลุ่ม
แอปพลิเคชัน BLA Smart Fund ส าหรับผู้ลงทุน
ช่องทางดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Facebook Page กรุงเทพประกันชีวิต

บริการอ่ืนๆ



19. ตั้งค่า
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1. หน้าแรก เลือกเมนู
“เมนูอ่ืนๆ” ด้านล่าง

2. เลือกเมนู “ผู้ช่วยเหลือ” 
จากนั้นเลือกปุ่ม “ตั้งค่า”

ไม่พลำดข่ำวสำรอัปเดต 
อย่ำลืมเปิดกำรแจ้งเตือน 

(Push Notification)
นะครับ

จัดการบัญชีผู้ใช้งาน / เปลี่ยนรหัส PIN / เปิดการแจ้งเตือน 

Tip กรณีต้องกำรเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งำน สำมำรถกดปุ่ม “ออกจำก
ระบบ” ในเมนูต้ังค่ำ และลงทะเบียน (Log in) เข้ำใช้งำนใหม่



3. ไม่สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้

2. บัตรประชาชนใช้ลงทะเบียนไมส่ าเร็จ

34

การแก้ปัญหาการใช้งานเบ้ืองต้น

1. ลงทะเบียนใช้งานไม่ส าเร็จ
เนื่องจากไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูลบริษัท 
หรือมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง

5. เข้ารหัส PIN ไม่ผ่าน

หรือสอบภามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Call Center โทร. 02-777-8888
Email : csc@bangkoklife.com

4. ลืมชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผู้ใช้งาน

วิธีแก้ไข   ตรวจสอบว่ารหัสท่ีตั้ง ถูกต้องตามรูปแบบ
ท่ีก าหนด ดังน้ี
ความยาว 8 - 15 ตัวอักษร 
ใช้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข

วิธีแก้ไข ติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888
เพ่ือท าการอัปเดตเบอร์โทรในฐานข้อมูลของบริษัท
ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถรับรหัส OTP เพ่ือใช้ใน
การลงทะเบียนใช้งาน

วิธีแก้ไข   กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลใน
บัตรประชาชนท่ีใช้ในการลงทะเบียน เป็น
ของผู้เอาประกันเท่าน้ัน

วิธีแก้ไข    แนะน าให้ท าการอัปเดตแอปพลิเคชัน
ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน หรือลบและท าการดาวน์
โหลดพร้อมติดตั้งใหม่อีกคร้ัง

วิธีแก้ไข    ในหน้าเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าให้
เลือกหัวข้อ “ลืมชื่อผู้ใช้งาน” หรือ “”ลืมรหัส
ผู้ใช้งาน และด าเนินการตามขั้นตอน

โดยไม่เคยเปลี่ยน PIN หรือกรอกชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านถูกแล้ว แต่ยังเข้าใช้งานไม่ได้
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