
คู่มือการคีย์งานกรมธรรม์ / พรบ.



 

ขันตอนการ Login เข้าสู่ระบบ

1.คลิกที ระบบสมาชิก

เริมต้นกับ  โปรแกรมออนไลน์

2.รหัสผู้ใช้งาน คือ 

username : am0000xxxx
 (x = รหัสตัวเลขของสมาชิก) 

3.รหัสผ่าน

password : เลขประจําตัวบัตรประชาชนของสมาชิก 13 หลัก ( ท่านสามารถเปลียนรหัสผ่านใหม่ได้ )

4.คลิกปุ ่ ม 
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ขันตอนการขายพรบ. - การบันทึกข้อมูล

5.คลิกที 
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6.ขันตอนแรก ในการเริมขายพรบ.สมาชิกควรตรวจสอบข้อมูล ก่อนว่า ยอดเงินมัดจําคงเหลือเท่าไร พรบ.ที

มัดจํามีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ โดยคลิกที “รายการกรมธรรม์คงค้างในระบบ”  แล้วคลิกปุ ่ ม ค้นหา  ดังรูป
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ระบบจะแสดงรายละเอียดพรบ. ทีสามาชิกเบิกทังหมด (ดังรูป)

7.ตรวจสอบรายละเอียดพรบ.ก่อน แล้วคลิกเพือขาย ทีเลขกรมธรรม์พรบ.ทีต้องการขาย 

เช็คสถานะต้องเป็น

พร้อมขาย

วงเงินมัดจําต้องเป็น

อนุมัติ

ตรวจรายละเอียดเสร็จ

คลิกเพือขาย
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8.ใส่ข้อมูลรถยนต์ทีเอาประกันภัยให้ครบถ้วน 

เลขตัวถังห้ามผิดเด็ดขาด
กรณีเลขทะเบียนรถเป็นป้ายแดงให้ติกป้ายแดง
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กรอกรายละเอียดข้อมูล

รถยนต์ทีเอาประกันให้ถูกต้อง

รวมเงินทีต้องชําระ(รวมภาษีแล้ว)

จะตัดออกจากวงเงินมัดจําของท่าน

ค้นหา,เพิม,แก้ไข

ชือผู้เอาประกันภัย
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สําหรับตรวจสอบเลขบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
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กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ ่ ม



ต่อ ระบบขันตอนการทํางาน การขายกรมธรรม์ พรบ.

9.เป็นขันตอนการ ค้นหา,เพิม,แก้ไข ข้อมูลผู้เอาประกันภัย 

9.1
9.2

9.1 คลิกปุ ่ ม ในกรณีทีเคยบันทึกผู้เอาประกันภัยไว้แล้ว สามารถค้นจากชือ-นามสกุล หรือค้นหาจาก 

รหัสผู้เอาประกันภัยได้เลย เช่น ค้นหาผู้เอาประกันภัย ชือ สมาชิก  ทดสอบ  (รหัส 5702011354)

วิธีค้นหาจากชือ-นามสกุล



9.2 คลิกที ในกรณีทีเป็นลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยใหม่ ทียังไม่เคยบันทึกในระบบ

9.3 ใส่รายละเอียดข้อมูลผู้เอาประกันให้ครบ ข้อมูลสําคัญทีต้องกรอก คือเลขบัตรประชาชน 

9.3

ต่อ ระบบขันตอนการทํางาน การขายกรมธรรม์ พรบ.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ ่ ม



หลังจาก ( ค้นหา,เพิม,แก้ไข ) จะขึนข้อมูลดังรูป  หลังจากนันกดปุ ่ ม เพือทําการพิมพ์กรมธรรม์ต่อไป
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11.บันทึกขายพรบ.สําเร็จ คลิกปุ ่ ม

ต่อ ระบบขันตอนการทํางาน การขายกรมธรรม์ พรบ.

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ค่อยคลิกปุ ่ มบันทึก

ขันตอน การตรวจสอบข้อมูลทีบันทึกขายพรบ.ไปแล้ว

12
เลือก “รายการกรมธรรม์ทีขายแล้ว”
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คลิก “คลิกเพือดูรายละเอียด”



ขันตอน การพิมพ์พรบ.ให้ลูกค้าขันตอน การพิมพ์พรบ.ให้ลูกค้า

15.เลือก “ พิมพ์กรมกรรม์ ”

16.ใส่เลขเครืองหมาย 13 หลัก ( ใส่ได้เฉพาะเลขเครืองหมายเท่านัน )

17.คลิก
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ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์

แล้วไม่ปรากฏหน้าตารางกรมธรรม์
ในกรณีใช้งานด้วย Internet  Explorer

ถ้ามีเครืองหมาย ให้คลิกกเอาออก



ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์

แล้วไม่ปรากฏหน้าตารางกรมธรรม์
ในกรณีใช้งานด้วย  FireFox

ถ้ามีเครืองหมาย ให้คลิกกเอาออก



ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์

แล้วไม่ปรากฏหน้าตารางกรมธรรม์
ในกรณีใช้งานด้วย  Google Chrome

กดปุ ่ ม พิมพ์กรมธรรม์แล้วหน้าตารางไม่ขึนสังเกตุ

มุมบนว่า  คําว่า “ปิดกันป๊อปอัพ” คลิกที

เครืองหมายกากบาทสีแดง จะปรากฎหน้าจอที 2 

เลือกช่อง “อนุญาตป๊อบอัพจาก 

agentsk.srikrungbroker.co.th 
เสมอ” กดปุ ่ ม “เสร็จสิน”  แล้วจึงกดปุ ่ ม พิมพ์ 

กรมธรรม์  อีกครัง



ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์ในกรณีทีกดปุ ่ มพิมพ์กรมธรรม์

แล้วไม่ปรากฏหน้าตารางกรมธรรม์
ในกรณีส่งข้อมูลออนไลน์ไม่สําเร็จ  (ทิพยะ-คุ้มภัย)

ถ้ามีข้อความว่า  “ส่งข้อมูล Online ไม่สําเร็จ” กดปุ ่ ม ตกลง

แล้วเข้าหน้า ขายกรมธรรม์



ใส่หมายเลขเครืองหมาย ทีส่งออนไลน์ไม่ได้

ในช่องเลขเครืองหมาย แล้วกด ปุ ่ ม ค้นหา

กดปุ ่ มส่งข้อมูลออนไลน์ อีกครัง ระบบ

จะแจ้งว่า “ส่งข้อมูลออนไลน์สําเร็จ”  จึงเข้า

ไปหน้าพิมพ์กรมธรรม์ได้

ในกรณีส่งข้อมูลออนไลน์ไม่สําเร็จ  (ทิพยะ-คุ้มภัย)



ขันตอน การพิมพ์พรบ.ให้ลูกค้าขันตอน การพิมพ์พรบ.ให้ลูกค้า

18. ระบบจะแสดงหน้าตารางกรมธรรม์ขึนมา  แล้วคลิกรูป Printer ดังรูปภาพ
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แนะนําให้ลองปรินจากกระดาษ A4 ก่อน ใช้หน้าตารางกรมธรรม์ฉบับจริง



คู่มือการคีย์งานกรมธรรม์ ภาคสมัครใจ



ขันตอนการขายภาคสมัครใจคลิกที 

     ขันตอนแรก ในการเริมขาย สมาชิกควรตรวจสอบ  หน้าตรวจสอบ Stock กรมธรรม์ (ประเภท)  

เลือกประเภท 3,5 แล้วกดปุ ่ ม                           ดังรูป

เช็คสถานะต้องเป็นพร้อมขาย

วงเงินมัดจําต้องเป็นอนุมัติ

ตรวจรายละเอียดเสร็จคลิกเพือขาย



กรอกข้อมูลพืนฐานของผู้เอาประกันภัย

วันเริมต้นคุ้มครองไม่สามารถ ขายย้อนหลังได้

กรอกข้อมูล รายละเอีดยรถยนต์ 1

**การกรอกข้อมูลให้กรอกจากบนลงล่างตามลําดับ** 

**ข้อมูลแพ็กเกจ จะมีให้เลือกตามทีสามารถขายได้**



กรอกข้อมูล รายละเอีดยรถยนต์ 2

กรอกจากบนลงล่างกรอกจากบนลงล่างกก     1111กก     1111

20002000

16001600

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



รายละเอียดเบียประกันภัยและความคุ้มครองจะแสดงให้อัตโนมัติรายละเอียดเบียประกันภัยและความคุ้มครองจะแสดงให้อัตโนมัติ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกการขายทุกครังกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกการขายทุกครัง



**การพิมพ์หน้าตารางตัวจริงและพิมพ์ใบเสร็จสามารถพิมพ์ได้เพียงครังเดียว**

การตรวจสอบงานทีมขายแล้วเลือก จะแสดงงานทังหมดทีขายไปแล้ว


