
คู่มือการใชง้าน 

Jan 2018 



การดาวนโ์หลด แอบพลเิคชัน่ TPB D-SMART 

หากเป็น iOS หรอืเครื่อง PC  เขา้เวบ็ไซต ์ 

http://dsmart.thaipaiboon.com 

 

 

หรอืสแกน QR Code น้ีไดเ้ลย 

 

 

  

และกดติดตัง้  



LOG IN 

1. ขอ user name และ password กบัทางบรษิทั  ส่วนการตลาดตวัแทน  
โทร. 0 2246 9635 ต่อ 5203  

2. และเลอืก ตามรูปดา้งลา่ง “เมนู” และไปที ่“settings” 



LOG IN 

3. กดเลอืก Log in 

4. กรอก ขอ้มลู user name และ password ทีไ่ดร้บัมาแลว้จากบรษิทัฯ 

< เลขรหสัตวัแทน  
   (ไมส่ามารถเปลีย่นได)้ 

< รหสัผ่านทีข่อไดร้บัจากทางบรษิทัฯ 
   (ควรเปลีย่นรหสัทีท่่านสามารถจ า 

   ได)้ 



ท าความรูจ้กัหนา้แรก 

เมนู 

โปรโมชัน่ 

ประเภท 

ประกนั 



เลอืกแผนประกนั 

1. กดดูความคุม้ครอง 

2. กดเพือ่เลอืกซื้อ 

1. 2. 

ประกนัภยัรถยนต ์



กรณีเลอืกแผนประกนั ภาคสมคัรใจ 

1. เลอืกยี่หอ้รถ 2. เลอืกรุ่นรถ 3. เลอืกประเภทประกนั 



ภาคสมคัรใจ VS พ.ร.บ. (ภาคบงัคบั) 

ไม่ตอ้งมี

คู่กรณี 

ความเสยีหายต่อ

รถเรา 

รถยนตสู์ญหาย 

ไฟไหม ้

รถของ

บคุคลอืน่ 

คุม้ครอง

บคุคลอืน่ 

ป.1      

ป.2+  *    

ป.3+  *   

ป.3   

พรบ  



กรอกใบค าขอ 

กรอกรายละเอยีด  

1. รถยนต ์

2. ขอ้มลูผูเ้อาประกนั 

3. ขอ้มลูการจดัส่ง 

4. แนบเอกสาร 

 



เตรยีมเอกสาร 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 

2. ส าเนาทะเบยีนรถ 

 

1 มนีาคม 2558 กก 9999 

HONDA ค.ศ. 2015 
ABCD555AA88 

XYZ123 

CITY 

บรษิทั เอบซี ีลซีซิง่ จ ากดั 

123456 

นาย คนไทย ขบัด ี
111 111 111 111 9 



กรอกใบค าขอ 

1. ตรวจสอบประเภทประกนัทีถ่กูตอ้ง 

2. เลอืกวนัทีคุ่ม้ครอง – ตอ้งลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั 

3. กรอกรายละเอยีดของรถยนต ์

1. 

2. 

3. 



กรอกใบค าขอ 

1. ขอ้มลูผูเ้อาประกนั 

2. กรอกทีอ่ยู่ 

3. เลอืกถดัไป 

1. 2. 

3. 



กรอกใบค าขอ 

1. กดเพือ่เลอืกแนบไฟลเ์อกสาร 

2. กดเพือ่เพิม่รูป 

   กรณีประกนัช ัน้ 1 แนบรูปถ่ายรถ 4 ดา้นเพิม่ดว้ย 

3. เลอืกตรวจสอบ 

1. 
2. 

3. 

เอกสารที่ตอ้งเตรยีม  

1. ส าเนาทะเบยีนรถ 

2. บตัรประชาชนผูเ้อาประกนั (เจา้ของรถ) 



ยนืยนั ความถกูตอ้ง 

เลือ่นตรวจเชค็ความถกูตอ้งท ัง้หมด 

แลว้กดเลอืก ยนืยนัใหค้รบถว้น 

 

*หากยนืยนัแลว้จะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูไดอ้กี 



การช าระเบี้ยประกนั 

1. เลอืกเบี้ยเตม็ หรอืเลอืกเบี้ยหกัคอม 

2. เลอืกช่องทางช าระเงนิ 



การช าระดว้ยบตัรเครดิต 

หมายเลขหนา้บตัร 

หมายเลข 3 ตวั หลงับตัร 

ขอ้มลูตามหนา้บตัร 

ยนืยนัการท ารายการ

เพือ่ช าระเงนิ 



การช าระดว้ยเงนิสด 

เลอืกเงนิสด แลว้จะมี

หนา้ต่างแสดงเพิม่ขึ้นมา 

1. เลอืก “เงนิสด” 

2. โอนเงนิเขา้บญัชไีทยไพบูลยป์ระกนัภยั หรอื ช าระเบี้ยเคานเ์ตอรส์่วนการเงนิ ช ัน้ 15 

3. โทร.แจง้โคด้อา้งองิทีแ่สดงในแอพให ้ส่วนงานเงนิ (โทร. 0 2246 9635 ต่อ 3210) เพือ่อนุมตั ิ 

   ยนืยนัการช าระ  



พมิพก์รมธรรมท์ี่ช าระเงนิแลว้ 

กดปุ่มเมนูมมุบนซา้ย 

เพือ่เขา้สู่ระบบ 

เลอืกเมนูรายการ

ยอ้นหลงั 

เลอืกรายการช าระเงนิแลว้ 

เลอืกรายการที่

ตอ้งการพมิพ์

กรมธรรม ์



ส าเนากรมธรรม ์ไฟล ์PDF 

เมือ่ช าระเบี้ยประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 

จะสามารถเปิดไฟล ์PDF ได ้ 



การเปิดดูขอ้มูลรายการยอ้นหลงั 

. 

กรณีท ารายการทีค่า้งช าระเงนิ 



เลอืก  

ประเภทอาชีพ 

และอายุ 

ประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล 

1. เลอืกอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล 

2. เลอืกช ัน้อาชพี, อายุ 

   และเลอืกแผนประกนัภยัทีต่อ้งการ 

3. สามารถดูรายละเอยีดความคุม้ครอง 

1 

2 3 



กรอกใบค าขอ 

1. ตรวจสอบประเภทประกนัทีถ่กูตอ้ง 

2. เลอืกวนัทีคุ่ม้ครอง – ตอ้งลว่งหนา้อย่านอ้ย 1 วนั 

3. กรอกรายละเอยีดของผูเ้อาประกนัภยัตามข ัน้ตอน 

4. ตรวจสอบขอ้มลู ก่อนส่งขอ้มลู 



เบี้ยเตม็ 
หกัคอม 

การช าระเบี้ยประกนั 
   เลอืกเรยีกเก็บลูกคา้ เป็นการช าระเบี้ยเตม็ หรอื     

   เลอืกตวัแทนช าระ เป็นการช าระแบบหกัค่าคอม จ่ายสุทธิ 



การช าระเบี้ยประกนั 

1. กรณีเลอืก “เงนิสด” 

   - โอนเงนิเขา้บญัชไีทยไพบูลยป์ระกนัภยั  

     หรอื ช าระเบี้ยเคานเ์ตอรส์่วนการเงนิ ช ัน้ 15 

   - โทร.แจง้โคด้อา้งองิทีแ่สดงในแอพใหส้่วนงานเงนิ      

     (โทร. 0 2246 9635 ต่อ 3210)  

     เพือ่อนุมตัยินืยนัการช าระ  

1. กรณีเลอืก “บตัรเดบิต/เครดิต” 

   - กรอกรายละเอยีดของบตัร ตามทีร่ะบ ุอาท ิ

     หมายเลขบตัร 16 หลกั และ เลข CVV 3 หลกั 
     ดูจากหลงับตัรเครดติ วนัหมดอายุ ชื่อผูถ้อืบตัร 

 



พมิพก์รมธรรมท์ี่ช าระเงนิแลว้ 

กดปุ่มเมนูมมุบนซา้ย 

เพือ่เขา้สู่ระบบ 

เลอืกเมนูรายการ

ยอ้นหลงั 

เลอืกรายการช าระเงนิแลว้ 

เลอืกรายการที่

ตอ้งการพมิพ์

กรมธรรม ์



พมิพก์รมธรรมท์ี่ช าระเงนิแลว้ 

เขา้เมนูบนขวา คลกิเลอืก

พมิพใ์บค าขอ 

เลอืกแอปพลเิคช ัน่ส าหรบัเปิดไฟล ์PDF ทีม่ใีนเครื่อง 



0 2246 9635 
เปิดโคด้, ขอ username/password      ส่วนการตลาดตวัแทน  ต่อ 5203 
 

สอบถามรายละเอยีดการใชง้าน       ส่วนการตลาดตวัแทน  ต่อ 5200-9 

           ส่วนสือ่สารองคก์รฯ  ต่อ 5300-3 

 

สอบถามรายละเอยีดการช าระเบี้ย / แจง้โคด้เพือ่ปลดลอ็ค  ส่วนการเงนิ ต่อ 3207, 3210 

เบอรโ์ทร.ประสานประโยชน ์


