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คู่มือผูใ้ช ้VLSC สาํหรบั Microsoft Volume License 

Microsoft Open License ไมม่ีไฟลก์ารติดตั-งและรหสัผลิตภณัฑท์ี6ใหไ้ว ้ลกูคา้จะตอ้งลงทะเบียนผ่าน Microsoft 

Volume Licensing Service (VLSC) เพื6อใชส้ิทธิ?ใชง้าน Microsoft ดงัต่อไปนี - 

ลิงค:์ https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx เพื6อดาวนโ์หลดไฟล ์, Product 

Key การติดตั-ง และ Microsoft (.ISO) สาํหรบัการเปิดใชง้าน 

การเตรียมการลงทะเบียน 

1) สรา้งอีเมลของ Microsoft หรืออีเมลขององคก์รฟร ี

a) xxx@hotmail.com, xxx@outlook.com 

b) aaa@organization.co.th, aaa@organization.com 

หมายเหตุ: แนะนาํใหใ้ชอ้ีเมลที6ใชใ้นการลงทะเบียนสั6งซื -อที6แจง้ไวต้อนซื -อผลิตภณัฑ ์Microsoft เพื6อเขา้ถงึเว็บไซต ์VLSC 

เป็นอีเมลธุรกจิ 

2) หมายเลขการอนญุาต Authorization Number, หมายเลขใบอนญุาต License Number 

 

 

หมายเหตุ: หมายเลขการอนญุาต Authorization Number และหมายเลขใบอนญุาต License Number จะแสดงใน

เอกสาร Microsoft ที6คณุไดร้บั 

 

 

 



ServerProThai.com 

บรษัิท ไซเมนทรคิ ไอที แอนด ์เนต็เวิรค์ จาํกดั 

โทร ��-�� � !", 086-3349816, 081-6655775 

 

วิธีการลงทะเบียน Microsoft Volume Licensing Service (VLSC) 

1) ไปที6 https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx 

 

วิธีการลงทะเบียน VLSC สาํหรับลูกคา้ใหม่: � ตวัเลือก 

A) ลงชื6อเขา้ใชด้ว้ยบญัชีที6ทาํงานของคณุ (ตวัอยา่งเช่น tomas@contoso.com หรือ 
tomas@contoso.onmicrosoft.com) 

B) ลงชื6อเขา้ใชด้ว้ยบญัชี Microsoft ของคณุ (เช่น tomas@hotmail.com หรือ tomas@gmail.com) และใช้

อีเมลน์ี - เป็นอีเมลส์าํหรบัการใชง้าน Microsoft VLSC ของคณุ 
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A. วิธีการลงทะเบียนสาํหรับการลงทะเบียนทางอีเมลบริษทั Business Email (ลงชื�อเขา้ใชด้ว้ยบญัชีอีเมลที์�

ทาํงานของคุณ) 

1) คลิกที6ลงชื6อเขา้ใชด้ว้ยบญัชีที6ทาํงานของคณุ Sign in with your work account แลว้คลิก Submit 

 

2) ตรวจสอบอีเมลและคลิก Next 
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3) ป้อนขอ้มลูของคณุในคาํขอของระบบ 1, 2 

 

หมายเหตุ: ไปที6อีเมล (3) ที6การลงทะเบียนของคณุเพื6อรบัรหสัยืนยนัจาก Microsoft เพื6อป้อนในขั-นตอนยืนยนัตวัตน 

(4) และคลิก Next 

 

1) เลือก Click here to enter business email address  
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2) (1) ป้อนอเีมลธุรกิจ business email ที6คณุลงทะเบียนไวแ้ลว้กด (2) Submit 

 
 

หมายเหตุ: คณุสามารถตรวจสอบอีเมลธุรกิจที6ลงทะเบียนกบัตวัแทนจาํหน่าย Microsoft ของคณุได ้

3) (1) เลือกประเทศที6คณุใชง้าน Country of usage แลว้คลิกแสดง (2) Display และเลื6อนลงเพื6อดรูายละเอยีด     

(3) แลว้ป้อนชื6อของคณุ Your Full Name แลว้คลิก (5) I Accept 
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4) บางครั-งถา้ระบบ VLSC แสดงรายละเอียดใหค้ณุเพิ6มขอ้ตกลงสิทธิ?การใชง้าน คลิกเลือก 2. Add an Open License 

to your profile 

 

 

 

 

5) (1) ป้อนขอ้มลูของคณุในคาํขอระบบและ (2) คณุสามารถดรูายละเอียดจากอีเมลหรือเอกสารที6คณุไดร้บัจากผู้

จาํหน่าย Microsoft และเลือกปุ่ ม (3) และกด (4) Submit 

 

 

หมายเหตุ: ระบบสามารถใชไ้ดภ้ายใน 48 ชั6วโมง หลงัจากเพิ6มขอ้ตกลงสิทธิ?การใชง้าน Microsoft ใหก้บับญัชีของคณุ 
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6) คณุสามารถดาวนโ์หลดไฟลก์ารติดตั-ง (.ISO) และรหสัผลิตภณัฑ ์Product Key ไดท้ี6เมน ูDownloads and Keys 

 

หมายเหตุ: หากคณุตอ้งการตรวจสอบขอ้ตกลงสิทธิ?การใชง้านนั-นอีกครั-งใหเ้ลือกเมน ูLicense > Relationship 

Summary , หากคณุตอ้งการตรวจสอบอีเมลธุรกิจอีกครั-งสามารถใหไ้ปที6เมน ูAdministration > My 

Permissions 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. คาํแนะนาํสาํหรับการลงทะเบียนทางอีเมล บริษทั (ลงชื�อเขา้ใชด้ว้ยบญัชี Microsoft ของคุณ) 

หมายเหตุ: ตวัอย่างเช่น (tomas@hotmail.com หรือ tomas@gmail.com) และใชอ้ีเมลน์ี -เป็นอีเมลท์ี6ใชใ้นการ

ทาํงานของคณุ 

1) คลิกที6ลงชื6อเขา้ Sign in with your Microsoft account 
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2) หากคณุมีบญัชีอเีมลอยู่แลว้ใหป้้อนอีเมลเพื6อลงชื6อเขา้ใช ้แต่หากคณุยงัไมม่ีบญัชีคณุสามารถสรา้งบญัชีไดโ้ดยเลือก 
Create one! 

 

หมายเหตุ: ตวัอยา่งนี - เราสรา้งบญัชีใหม ่

3) สรา้งบญัชใีหม ่
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4) สรา้งรหสัผ่านของคณุและคลิก Next 

 

5) ป้อนขอ้มลูของคณุในคาํขอของระบบและคลิก Next 
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6) เลือกภมูิภาคและป้อนวนัเกดิและคลิก Next 

 

7) ใส่รหสัและคลิก Next 
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8) เลือกขอ้มลูความปลอดภยัที6คณุตอ้งการเพิ6ม (Phone number or email address) สาํหรบัรบัรหสัยืนยนั 

 

9) ป้อนหมายเลขรหสั Code ที6คณุไดร้บั J หลกั 
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10) คลิกยืนยนัรหสัเพื6อลงชื6อเขา้ใชอ้กีครั-ง 

 

11) ตวัอยา่งเช่นยืนยนัทางโทรศพัทโ์ดยใชห้มายเลขโทรศพัท ์4 หลกัสดุทา้ยที6คณุลงทะเบียน และคณุไดร้บัรหสั 7 หลกั

เพื6อยืนยนัอีกครั-งและป้อนรหสัของคณุ 
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12) เลือกประเทศของคณุ Select your country และป้อนอีเมลธุรกิจ Business Email ที6ลงทะเบียนกบัตวัแทน 

Microsoft และเลือกสง่ Submit 

 

13) ทาํตามขั-นตอนดา้นล่างโดยไปที6กล่องจดหมายของอเีมลที6คณุลงทะเบียน 
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14) เลือกและคดัลอกลงิคท์ั-งหมดนี - 

 

15) เพิ6มขอ้ตกลงสิทธิ?ใชง้านที6คณุมี คลิก 2. เพิ6มสิทธิ?ใชง้านแบบเปิดในโปรไฟลข์องคณุ 
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16) (1) ป้อนขอ้มลูของคณุในคาํขอระบบและ (2) คณุสามารถดรูายละเอียดจากอีเมลหรือเอกสารที6คณุไดร้บัจาก

ตวัแทน Microsoft และเลือกปุ่ ม (3) และกด Submit  

 

หมายเหตุ: ระบบสามารถใชภ้ายใน 48 ชั6วโมงเพื6อเพิ6มขอ้ตกลงสิทธิ?การใชง้าน Microsoft ใหก้บับญัชีของคณุ 

17) คณุสามารถดาวนโ์หลดไฟลก์ารติดตั-ง (.ISO) และรหสัผลิตภณัฑไ์ดท้ี6เมนดูาวนโ์หลดและคีย ์

 

หมายเหตุ: หากคณุตอ้งการตรวจสอบขอ้ตกลงสิทธิ?การใชง้านนั-นอีกครั-งใหเ้ลือกเมน ูLicense > Relationship 

Summary , หากคณุตอ้งการตรวจสอบอีเมลธุรกิจอีกครั-งสามารถใหไ้ปที6เมน ูAdministration > My 

Permissions 

 

--- End ---- 


