
การใชงาน Mittare Online (พรบ.) 
 

คูมือจัดทําเปนหัวขอ ตั้งแต A – H ดังน้ี 

 A.  การ เขาไปยังหนา Mittare Online (พรบ.) 

 B.  การ ลงทะเบียนเขาใชงาน Mittare Online (พรบ.) 

 C.  การ เขาสูระบบ Mittare Online (พรบ.) 

 D.  การ บันทึก กรมธรรม พรบ. เขาระบบ 

 E.  การ คนหาเลขที่ใบเสร็จรับเงิน พรบ.  

 F.  การ คนหา กรมธรรม พรบ. ที่คียเขาระบบ และ การส่ังพิมพกรมธรรม พรบ. 

 G. การแนบเอกสารในกรมธรรม (Upload File) 

 H.  การ เปล่ียน รหัสผาน (กรณี ตองการเปล่ียน ในหนาเมนูหลัก) 

 I.  การ เปล่ียน รหัสผาน (กรณี จําไมได ตั้งแตหนา Log In) 

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

 

A. การ เขาไปยงัหนา Mittare Online (พรบ.) 

 

ขอ 1.  เปด Google Chrome พิมพ Address เขาไปที่ www.mittare.com 

  จากน้ัน นําเมาส ไปช้ี ที่ ผูแทนมิตรแท   แลวคลกิท่ี มิตรแท Online 
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ขอ 2.  นําเมาสคลิกท่ีหัวขอ Mittare Online (พรบ.) 

 

 

 

ขอ 3.  เขาสูหนาแรก ของระบบ Mittare Online (พรบ.) 
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B. การ ลงทะเบยีนเขาใชงาน Mittare Online (พรบ.) 

 

 

ขอ 4.  จากหนาแรกของ Mittare Online (พรบ.)  คลิกท่ีปุม ลงทะเบียน  

  หมายเหตุ กรณีเขาไมเคยเขาใชงานเลย ตองทําการลงทะเบียนกอน 

 

 

 

ขอ 5.  ในหนาลงทะเบียน ใหทําการใสขอมูล รหัสตัวแทน และ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

  จากน้ัน คลิกท่ีปุม  ลงทะเบียน  ระบบจะจัดสง SMS รหัสผาน ไปยังมือถือของทาน 

 

  หมายเหตุ เบอรมือถอืท่ีระบบจะจัดสง SMS เปนเบอรมือถือทีท่านไดแจงไวกับทางบริษัทฯ 

    ดังน้ัน โปรดตรวจสอบเบอรมือถือของตนเองวาถูกตองหรือไม กอนลงทะเบียน 

    โดยหากไมถูกตอง สามารถแจงแกไขไดท่ี แผนกทะเบียนตัวแทน 
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C. การ เขาสูระบบ Mittare Online (พรบ.) 

 

ขอ 6.  หลังจากไดรับ SMS เรียบรอยแลว สามารถทําการ Log In เขาระบบ ไดโดย 

  ใส รหัสตัวแทน  และ รหัสผาน  (จาก SMS) แลวคลิกท่ีปุม  เขาสูระบบ 

 

 

ขอ7.  จะเขาสูระบบ Mittare Online (พรบ.) โดยในหนาจอหลัก จะมี 4 เมนู ดังนี้ 

   เมนูที่ 1 ขาย พรบ. 

   เมนูที่ 2 คนหาเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

   เมนูที่ 3 คนหา กธ.พรบ. 

   เมนูที่ 4 เปลี่ยนรหัสผาน 

  หมายเหตุ หากตองการออกจากระบบ ใหคลิกท่ีปุม  ออกจากระบบ  (ดานขวามือบน) 
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D. การ บันทึก กรมธรรม พรบ. เขาระบบ 

 

 

ขอ 8.  คลิกเขาท่ีเมนู  ขาย พรบ. 

 

 

ขอ 9.  ท่ีหนา  ขาย พรบ. จะแบง การบันทึกรายละเอียดออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 

  9.1  ขอมูลลูกคา 

   a. เลขที่ใบเสร็จ คลิกท่ีลกูศร (ดานขวา) เพื่อเลือก เลขเคร่ืองหมาย ในการออก กธ. 

   b. วันคุมครอง คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก วันเร่ิมตนความคุมครอง  

      (หรือคยีแบบ ววดดปปปป เชน 03072014 ตดิกนัไมมี /) – ป ค.ศ 

   c. วันส้ินสุด  คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก วันสิ้นสุดความคุมครอง  

      (หรือคยีแบบ ววดดปปปป เชน 03072015 ตดิกนัไมมี /) – ป ค.ศ 

���� 5 



 

 

. 

 
    

d. ประเภทบัตร คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก ประเภทบัตร  โดยจะมี 4 ประเภท ไดแก 

       ประเภท C คือ กรณี นิติบุคคล (เลขจดทะเบียนการคา) 

       ประเภท O คือ กรณี บุคคลธรรมดา (เลขบัตรประชาชน) 

       ประเภท P คือ กรณี พาสปอรต 

       ประเภท Z คือ กรณี วัด หนวยงานราชการ / องคกรอสิระ 

   e. หมายเลขบัตร ระบุหมายเลขบัตรของผูเอาประกัน  (กรณี Z ไมตองใสเลขท่ีใดๆ) 

   f. คํานําหนา  คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก คาํนําหนาช่ือ   

   g. ช่ือผูเอาประกัน พิมพ ช่ือ ผูเอาประกัน 

   h. นามสกุล  พิมพ นามสกุล  ผูเอาประกัน 
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ตย. คุมครอง 2 ตุลาคม 2557 คีย   ดด/วว/ปปปป (ค.ศ) 

หมายเหตุ กรณีที่คียโดยใช Browser ที่เปน Internet Explorer ใหคียรูปแบบวันคุมครอง 

  และส้ินสุด ดังน้ี      - คียเปน  ดด/วว/ปปปป  (คียแบบ มีเคร่ืองหมาย / และ เปนป ค.ศ)  

          - ตัวอยาง คุมครองวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ใหพิมพ  10/02/2014  

 



 

 

 

    

   i. เบอรมือถือ  พิมพ เบอรมือถือ  ผูเอาประกัน 

   j. E-Mail  พิมพ อีเมล ผูเอาประกัน 

   k. ที่อยู  พิมพ ที่อยู  ผูเอาประกัน (ตั้งแต เลขท่ี – แขวง หรือ ตําบล เทาน้ัน) 

   l. จังหวัด  คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก จงัหวัด 

   m. อําเภอ  คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก อาํเภอ 

   n. รหัสไปรษณีย คลิกท่ีลกูศร เพื่อเลือก รหัสไปรษณีย 
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  9.2  ขอมูลรถ 

   o. ทะเบียนรถ   พิมพ ทะเบียน ของรถประกัน (หากปายแดง ใหพิมพคําวา ปายแดง) 

   p. จังหวดัจดทะเบยีน   คลิกที่ลูกศร เพื่อเลือก จังหวัดจดทะเบียน ของรถประกัน 

   q. ปจดทะเบียน   พิมพ ปจดทะเบียน ของรถประกัน (เปนป ค.ศ) 

   r. เลขตัวถัง    พิมพ เลขตัวถัง ของรถประกัน 

   s. ยี่หอรถ    คลิกท่ีลูกศร เพื่อเลือก ยี่หอรถ ของรถประกัน 

   t. รุนรถ    คลิกท่ีลูกศร เพื่อเลือก รุนรถ ของรถประกัน 

   u. รหสัประเภทรถยนต  คลิกที่ลกูศร เพื่อเลือก ประเภทบัตร  โดยจะมี 3 ประเภท ไดแก 

 

  หลังจากพิมพขอมูลครบท้ัง 2 สวนแลว ใหคลิกท่ี  ยืนยันขอมูล 

  หมายเหตุ หากตองการถอยออกไปหนาหลัก ใหคลิกท่ีปุม  ยอนกลับ  (ดานซายมือบน) 
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ขอ 10. ระบบจะแสดง หนารายละเอียด ขอมูลท่ีไดทําการ พิมพรายละเอียด ไปเม่ือสักครู 

  ข้ึนมาใหท่ีหนาจอ พรอมท้ัง แสดงรายละเอียดในสวนของ  เบ้ียประกันภัย  

  (ตั้งแต เบ้ียประกันสุทธิ / ภาษี / อากร / เบี้ยประกันภัยรวม)  ข้ึนมาให 

  ใหทําการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกคร้ัง โดย 

   กรณีไมถูกตอง ใหคลิกท่ี  ขอมูลลูกคา  เพื่อยอนกลับไปแกไขใหถูกตอง 

   กรณีถูกตอง  ใหคลิกท่ีปุม บันทึกกรมธรรม  ไดทันที 
 

 

ขอ 11. ระบบจะทําการบันทึกขอมูลกรมธรรม เม่ือเสร็จ จะ แสดงหนาจอแจงใหทราบวา บันทึกกรมธรรม 

  เรียบรอยแลว และ แสดงหมายเลขกรมธรรม พรบ. ใหดวย  ทําการคลิกปุม ตกลง 
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  หมายเหตุ หากทําการบันทึกไดเลขกรมธรรมเรียบรอยแลว ทานจะไมสามารถทําการแกไข 

    ขอมูลใดๆ ไดอีก หากมีขอมูลท่ีไมถูกตอง จะตองแจงทาง แผนกรับประกันภัย พรบ. 

    ใหทําสลักหลังกรมธรรม เทาน้ัน 

 

E. การ คนหาเลขท่ีใบเสร็จรบัเงิน พรบ.  

 

ขอ 12. คลิกเขาท่ีเมนู  คนหาเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

ขอ 13. ระบบจะแสดงรายละเอียดเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน (หรือ เลขเครื่องหมาย) ของรหัสตนเอง  

  ท่ี ยังไมไดนํามาออกกรมธรรม พรบ. ข้ึนมาใหท้ังหมด 

  หมายเหต ุ สามารถพมิพเลขเครือ่งหมายท่ีตองการคนหา ในชองสญัลกัษณแวนขยายดานบนได 
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F. การ คนหา กรมธรรม พรบ. ที่คียเขาระบบ และ การส่ังพิมพกรมธรรม พรบ. 

 

 

ขอ 14. คลิกเขาท่ีเมนู  คนหา กธ.พรบ. 

 

 

 

ขอ 15. ระบบจะเลขที่ใบเสร็จรับเงิน (หรือ เลขเครื่องหมาย) ท่ี ไดนํามาออกกรมธรรม พรบ. ขึ้นมาให 

  โดย สามารถกดไปท่ีเลขท่ีตองการ เพื่อดูรายละเอียดได 

 

 

  หมายเหตุ กรณีมีหลายรายการ สามารถทําการคนหา ในชองท่ีเปนสัญลักษณแวนขยายดานบน 

    โดย พิมพ เลขเครื่องหมาย / เลขทะเบียนรถ / ชื่อผูเอาประกัน หรือ วันเร่ิมคุมครอง  

    แลวกด Enter เพื่อทําการคนหา ก็ได 
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ขอ 16. ระบบจะแสดงรายละเอียดกรมธรรม พรบ. ท่ีบันทึกขึ้นมาให 

  โดยสามารถทําการส่ังพิมพกรมธรรมไดโดย คลกิท่ีปุม  พิมพกรมธรรม 

 

 

ขอ 17. จะปรากฏหนาตารางกรมธรรม พรบ. เปนไฟล PDF ข้ึนมาให สามารถทําการสั่งพิมพออกไปยัง 

  เครื่อง Printer ไดทันที 
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G. การ แนบเอกสารในกรมธรรม (Upload File) 

คุณสามารถแนบเอกสาร เชน สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาจดทะเบียนรถ ในกรมธรรม พรบ. ทีค่ียเสร็จแลวได โดย 

 

ขอ 18. ท่ีหนากรมธรรมท่ีไดคนหา  คลิกท่ีปุม  แนบเอกสาร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 19. ใหคลิกปุม +เพิ่ม � คลิกปุม  เลือกไฟล  � ทําการเลือกไฟลแนบที่ตองการ  (ตามภาพ1-3) 

ขอ 20. เมื่อแนบเอกสารครบแลว ให คลิกที่ปุม อัฟโหลด (Upload) เปนอันเสร็จเรียบรอย (ตามภาพ4) 

  หมายเหตุ a. หากมีเอกสารแนบมากกวา 1 รายการ ใหกดปุม +เพิ่ม ไดอีก 

    b. หากตองการลบเอกสารที่แนบ ใหคลิกปุม ลบ หลังรายการที่ตองการ 
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ภาพที1่ 

ภาพที2่ 

ภาพที3่ 

ภาพที4่ 



H. การ เปล่ียน รหัสผาน (กรณี ตองการเปล่ียน ในหนาเมนูหลัก) 

 

 

ขอ 18. คลิกเขาท่ีเมนู  เปล่ียนรหัสผาน 

 

 

ขอ 19. ทําการเปลี่ยนรหัสผานไดโดย  

   ท่ีชอง  รหัสผานปจจุบัน  ใหพิมพ รหัสผานที่ใชงาน อยูปจจุบันลงไป 

   ท่ีชอง รหัสผานใหม   ใหพิมพ รหัสผานใหม ท่ีตองการลงไป  

   ท่ีชอง ยืนยัน รหัสผานใหม  ใหพิมพ รหัสผานใหม อีกครั้งเพื่อยืนยัน 

  หลังจากน้ัน ทําการคลิกปุม  กดเพื่อยืนยัน 

  ระบบจะกลับออกไปยังหนาจอเมนูหลัก  โดย หลังจากท่ีมีการออกจากระบบไป 

  ในคร้ังตอไปท่ีเขาระบบ ทานสามารถเขาระบบไดโดยใสรหัสผานท่ีตั้งใหม ไดทันที 
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I. การ เปล่ียน รหัสผาน (กรณี จําไมได ต้ังแตหนา Log In) 

 

 

ขอ 20. กรณีท่ี ลืมรหัสผาน ตั้งแตหนาแรกท่ี Log in ใหคลกิท่ีปุม  ลืมรหัสผาน 

 

 

 

ขอ 21. ระบบจะนําทานไปยังหนาจอ www.drpr.co.th เพื่อเปลี่ยนรหัสโดย 

   ท่ีชอง  รหัสประจําตัว    ใหพิมพ รหัสตัวแทน ลงไป 

   ท่ีชอง เลขที่บัญชีธนาคารที่แจงไว  ไมตองพิมพ เวนวางเอาไว 

   ท่ีชอง เลขประจําตัวประชาชนที่แจงไว ใหพิมพ เลขบัตรประชาชน ลงไป 

 

  หมายเหตุ เลขท่ีบัตรประชาชน จะตอง ถูกตอง ตรงกันกับท่ีแจงไวกับบริษัทเทานั้น 
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ขอ 22. ทําการเปลี่ยนรหัสผานไดโดย  

   ท่ีชอง  รหัสผานใหม    ใหพิมพ รหัสผานใหม ท่ีตองการลงไป  

   ท่ีชอง ยืนยัน รหัสผานใหม อีกคร้ัง ใหพิมพ รหัสผานใหม อีกครั้งเพื่อยืนยัน 

  หลังจากน้ัน ทําการคลิกปุม  เปล่ียนรหัสผาน 

 

ขอ 23. หลังจากทําการเปลี่ยนรหัสเสร็จ  ระบบจะกลับออกไปยังหนาหลัก www.drpr.co.th   

  ใหทําการ ปดหนา web drpr ดังกลาว แลวไปเขาระบบ Mittare Online (พรบ.) ไดทันที 

 (ชองทางการเขา สามารถดูไดที่ ข้ันตอนที่ 1 ** Log In เขาไดทันทีโดย ไมตองลงทะเบียนใหม) 
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