คู่มือการปรับปรุงรายการรถยนต์ (พรบ) สาหรับศูนย์
1.

เข้าทีเ่ มนู ปรับปรุงรายการรถยนต์ (พรบ) สาหรับศูนย์ ซึง่ จะแบ่งเป็ น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้
a. ปรับปรุงรายการรถยนต์ (พรบ)
b. สลักหลังรายการรถยนต์ (พรบ)

2.

ปรับปรุงรายการรถยนต์ (พรบ)
a. เลือกรายการ ปรับปรุงข้อมูลกรมธรรม์ (พรบ)
b. ใส่เลขกรมธรรม์ทต
่ี อ้ งการแก้ไข (ต้องเป็ นธรรมทีค่ ยี ภ์ ายในวันเท่านัน้ ถ้ากรมธรรม์มสี ลักหลังแล้วไม่
สามารถเข้าทารายการนี้ได้)

b.ใส่เลขกรมธรรม์ท่ตี ้ องการแก้ ไข

a.เลือกเมนู ปรับปรุงข้ อมูลกรมธรรม์ (พรบ)
c.
d.

ทาการแก้ไขข้อมูลทีต่ อ้ งการ (เฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรถและข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน้ )
กดปุ่ม Submit เพื่อทาการบันทึกการแก้ไขข้อมูล
c.ทาการแก้ ไขข้ อมูลที่ต้องการ
c.ทาการแก้ ไขข้ อมูลที่ต้องการ

d.กดปุ่ ม Submit

ระบบมีหน้ าจอแจ้ งว่าทาการบันทึก
เรียบร้ อยแล้ ว

3.

สลักหลังรายการรถยนต์ (พรบ)
a. เลือกรายการ สลักหลังกรมธรรม์ (พรบ)
b. กดปุ่ม GO

a.เลือกเมนู สลักหลังกรมธรรม์ (พรบ)

c.
d.
e.
f.

b.คลิกปุ่ ม GO เพื่อเข้ าไปทาการแก้ ไข

ใส่เลขกรมธรรม์ทต่ี อ้ งการทาสลักหลังทีช่ ่อง เลขที่ กธ. แล้วกด tab
ทาการแก้ไขข้อมูลทีต่ อ้ งการ (เฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรถและข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน้ )
กดปุ่ม Compute เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก
กดปุ่ม Submit เพื่อทาการบันทึกข้อมูล

c.ใส่เลขที่กรมธรรม์ท่ตี ้ องการแก้ ไข

d.ทาการแก้ ไขข้ อมูลที่ต้องการ
d.ทาการแก้ ไขข้ อมูลที่ต้องการ

e.กดปุ่ ม Compute

f.กดปุ่ ม Submit

ระบบมีหน้ าจอแจ้ งเลขสลักหลังที่
ทาการบันทึกเรียบร้ อยแล้ ว
4.

ถ้าต้องการทาการแก้ไขข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับวันคุม้ ครองและวันทาสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย ต้องแจ้งทาง
ฝ่ าย พรบ. เพื่อดาเนินการทาสลักหลังให้เท่านัน้

การพิ มพ์สลักหลัง พรบ.
1.

เข้าทีเ่ มนู MTUW0037 ตารางสลักหลัง-ภาคบังคับ
1.เลือกเมนู ตารางสลักหลัง-ภาคบังคับ

2.
3.
4.

เปลีย่ นชื่อ Printer เป็ น MTNEW
ใส่เลขทีส่ ลักหลังทีต่ อ้ งการพิมพ์
กดปุ่ม Print
2.เปลี่ยนชื่อ Printer เป็ น MTNEW

3.ใสเลขสลักหลังที่ต้องการพิมพ์

4.กดปุ่ ม Print

คู่มือรายการสลักหลังรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) สําหรับศูนย์
1.

เข้าทีเมนู รายการสลักหลังรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) สําหรับศูนย์ ซึงจะแบ่งเป็ น ) หัวข้อย่อย ดังนีa. แก้ ไขรายการรถยนต์ (แก้ ไขเลขทะเบียนรถยนต์)
b. เปลียนแปลงข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย (แก้ไขชือ,ทีอยู่)

2.

รายการสลักหลังรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) สําหรับศูนย์
a. เลือกรายการ แก้ ไขรายการรถยนต์ (แก้ ไขเลขทะเบียนรถยนต์)

a.เลือกเมนู แก้ ไขรายการรยนต์ (แก้ ไขทะเบียนรถยนต์)
b.

กด Go

b. กด Go
c.
d.
e.
f.

ใส่เลขกรมธรรม์ทต้ี องการแก้ไข
กดคลิก ตรง เลขทีกธ. 2 ครัง! (นําเมาส์ไปวาง แล้ วกดคลิกตรงนิวชี 2 ครัง)
ทําการแก้ไขข้อมูลทีต้องการ (เฉพาะข้อมูลทีเกียวกับทะเบียนรถเท่านัน- )
กดปุ่ ม Submit เพือทําการบันทึกการแก้ ไขข้ อมูล
c. ใส่เลขกรมธรรม์ท%ตี ้ องการแก้ ไข

d. กด DOUBLE CLICKตรง “เลขที%กธ.”
(นําเมาส์ไปวาง แล้ วกดคลิกตรงนิวชี 2 ครัง)

e.ทําการแก้ ไขข้ อมูลที%ต้องการ

e.กดปุ่ ม Submit
ระบบมีหน้ าจอแจ้ งเลขสลักหลังที%
ทําการบันทึกเรียบร้ อยแล้ ว
3.

ถ้าต้องการทําการแก้ไขข้อมูลทีเกียวกับเลขตัวถังกรมธรรม์ประกันภัย ต้องแจ้งทางฝ่ ายรับประกันภัยรถยนต์
(motor.re@asiainsurance.co.th) เพือดําเนินการทําสลักหลังให้เท่านัน-

คู่มือรายการสลักหลังรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) สําหรับศูนย์
1.

เข้าทีเมนู รายการสลักหลังรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) สําหรับศูนย์ ซึงจะแบ่งเป็ น ) หัวข้อย่อย ดังนีa. แก้ ไขรายการรถยนต์ (แก้ ไขเลขทะเบียนรถยนต์)
b. เปลียนแปลงข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย (แก้ไขชือ,ทีอยู่)

2.

รายการสลักหลังรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) สําหรับศูนย์
a. เปลีย นแปลงข้ อมูลผู้เอาประกัน (แก้ ไขชือ,ทีอยู)่
a.เลือกเมนู เปลี%ยนแปลงข้ อมูลผู้เอาประกันภัย(แก้ ไขชื%อ,ที%อยู่)

b.

กด Go

b. กด Go
c.

d.
e.
3.

ใส่เลขกรมธรรม์ทต้ี องการแก้ไข กดคลิก ตรง เลขทีกธ. 2 ครัง! (นําเมาส์ไปวาง แล้ วกดคลิกตรงนิวชี 2 ครัง)
ทําการแก้ไขข้อมูลทีต้องการ (เฉพาะข้อมูลทีเกียวกับชือและทีอยูเ่ ท่านัน- )
กดปุ่ ม Submit เพือทําการบันทึกการแก้ ไขข้ อมูล

ถ้าต้องการทําการแก้ไขข้อมูลทีเกียวกับเลขตัวถังกรมธรรม์ประกันภัย ต้องแจ้งทางฝ่ ายรับประกันภัยรถยนต์
(motor.re@asiainsurance.co.th) เพือดําเนินการทําสลักหลังให้เท่านันd.ทําการแก้ ไขข้ อมูลที%ต้องการ
c. ใส่เลขกรมธรรม์ท%ตี ้ องการแก้ ไข

c. กด DOUBLE CLICKตรง

“เลขที%กธ.” (นําเมาส์ไปวาง แล้ วกดคลิกตรงนิวชี
2 ครัง)

ระบบมีหน้ าจอแจ้ งเลขสลักหลังที%
ทําการบันทึกเรียบร้ อยแล้ ว

e.กดปุ่ ม Submit

การพิ มพ์สลักหลัง ภาคสมัครใจ
1.

เข้าทีเมนู MTUW0030 ตารางสลักหลัง-ภาคสมัครใจ

1.

2.
3.

เลือกเมนู ตารางสลักหลัง-ภาคสมัครใจ

ใส่เลขทีสลักหลังทีต้องการพิมพ์
กดปุ่ม Print

2.ใส่เลขสลักหลังที%ต้องการพิมพ์

3.กดปุ่ ม Print

