
บร�ษ�ท ส�นม��นคงประก�นภ�ย จ��ก�ด (มห�ชน)

ค��ม�อก�รใช ง�นโปรแกรมส��หร�บร �นกระจกในเคร�อฯ

              ระบบร �นกระจกในเคร�อส�นม��นคง ค�อระบบท%�พ�ฒน�ข)*นส��หร�บร �นกระจกในเคร�อส�นม��นคง 
 ใช บ�นท)กข อม�ล ค��แรง ,ค��อะไหล� ฯลฯ  เม��อม%ก�รจ�ดซ�อม  รวมถ)งร �นกระจกในเคร�อฯ ส�ม�รถแจ งว�งบ�ลค��แรง,

 ค��อะไหล�  ซ)�งส�ม�รถท��ได ผ��นระบบร �นกระจกในเคร�อส�นม��นคง
             ส��หร�บข�*นตอนก�รเข �ใช ง�นระบบร �นกระจกในเคร�อส�นม��นคง เร��มต น ร �นกระจกส�ม�รถเข �ได โดย
 พ�มพ2  http://inet1.smk.co.th/spareparts/ เม��อคล�กป34ม enter จะพบหน �จอด�งน%*

ร�ปท%� 1 หน �จอ login เข �ระบบ

            หร�อจะเข �ผ��น web site www.smk.co.th   ส��หร�บ link ท%�จะเร%ยกใช ระบบ กระจกในเคร�อส�นม��นคง 
 จะอย��ภ�ยใต ห�วข อ “ ข��วส�รประก�นภ�ย และ บร�ก�รใหม� ”    ห�กหน �แรก ไม�ม% link ระบบร �นกระจกในเคร�อฯ
 ให คล�กท%�   more>>   แล วเล�อก “เข �ใช ง�น WEB ส��งอะไหล�ใหม�”   ก8จะพบหน �จอ login เข �ระบบเช�นก�น
 โดยระบบจะแสดงข อคว�ม SP1-  ให ท�งร �นป9อนรห�สร �นกระจกต�อจ�กค��ว�� SP1-  (ห �มเว นวรรคเด8ดข�ด)

 เม��อป9อนข อม�ลเร%ยบร อยแล ว คล�กป34ม  “เข �ส��ระบบ”   จะปร�กฏเมน�ด�งน%*

เข%ยนโดย : ฐ�ณ�ก�  อ�อนแก ว ว�นท%� : 16 ม�ถ3น�ยน 2553 ผ� ตรวจสอบ : บ�ณฑ�ต ผลประส�ทธ�D ว�นท%� :16 ม�ถ3น�ยน 2553

http://www.smk.co.th/
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ร�ปท%� 2 หน �จอเมน�ระบบร �นกระจกในเคร�อฯ

เมน�ส��หร�บร �นกระจกในเคร�อ ประกอบด วย
      1. บ�นท)ก/แก ไข ใบเสนอร�ค�และแจ งว�งบ�ล

2. พ�มพ2ใบเสนอร�ค�

   1.โปรแกรมบ�นท)ก/แก ไข ใบเสนอร�ค�และแจ งว�งบ�ล
ส��หร�บให ร �นกระจกบ�นท)กร�ยก�รคว�มเส%ยห�ย  ค��แรง ,ค��อะไหล� รวมถ)งแจ งว�งบ�ลได ท�นท% หร�อห�ก

ท�งร �นฯ ต องก�รบ�นท)กร�ยก�รคว�มเส%ยห�ยก�อน แต�ไม�แจ งว�งบ�ลก8ส�ม�รถท��ได เช�นก�น ล�กษณะหน �จอของ
โปรแกรมค�อ

เข%ยนโดย : ฐ�ณ�ก�  อ�อนแก ว ว�นท%� : 16 ม�ถ3น�ยน 2553 ผ� ตรวจสอบ : บ�ณฑ�ต ผลประส�ทธ�D ว�นท%� :16 ม�ถ3น�ยน 2553
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   ร�ปท%� 3  หน �จอโปรแกรมบ�นท)ก/แก ไขและแจ งว�งบ�ล

ซ)�งส��หร�บข�*นตอนก�รท��ง�น ม%ด�งน%*
– ร �นกระจกป9อนเลขเคลมและเล�อกประเภทเคลม เม��อป9อนข อม�ลเร%ยบร อยแล ว คล�กป34ม  “ค�นหาข�อม
ล”
– ห�กเปHนรถประก�น ระบบจะด)งข อม�ลกรมธรรม2 (1) ข)*นม�แสดง  ด�งร�ป

เข%ยนโดย : ฐ�ณ�ก�  อ�อนแก ว ว�นท%� : 16 ม�ถ3น�ยน 2553 ผ� ตรวจสอบ : บ�ณฑ�ต ผลประส�ทธ�D ว�นท%� :16 ม�ถ3น�ยน 2553



บร�ษ�ท ส�นม��นคงประก�นภ�ย จ��ก�ด (มห�ชน)

ร�ปท%� 4  หน �จอบ�นท)กร�ยก�รหล�งจ�กป9อนเง��อนไข

– ส�วนท%� (2)   ค�อข อม�ลใบเสนอร�ค� ซ)�งอ��จะต องป9อนข อม�ล ท%�ม% *  ให ครบถ วน โดยเฉพ�ะข อม�ลท%�เปHน
ว�นท%� จะม% ร�ปแบบด�งน%*  DD/MM/YYYY  โดยปLจะต องเปHนปL ค.ศ   4  หล�ก เท��น�*น

– ส�วนท%� (3) ค�อ ร�ยก�รคว�มเส%ยห�ยท%� ซ)�งส�ม�รถรองร�บได  10 ร�ยก�ร (ห�กม%ม�กกว�� 10 ร�ยก�ร
กร3ณ�ต�ดต�อฝ4�ย IT 8805)  โดยรห�ส อะไหล� ม%ด วยก�น 8 หล�ก ซ)�งห�กร �นไม�ทร�บส�ม�รถคล�กท%�ร�ป 

                    เม��อคล�กท%�แว�นขย�ยจะปร�กฏหน �จอ ให ค นห�ด�งน%*

เข%ยนโดย : ฐ�ณ�ก�  อ�อนแก ว ว�นท%� : 16 ม�ถ3น�ยน 2553 ผ� ตรวจสอบ : บ�ณฑ�ต ผลประส�ทธ�D ว�นท%� :16 ม�ถ3น�ยน 2553
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                                                          ร�ปท%� 5 หน �จอค นห�รห�สอะไหล�

  กรอกข อม�ลร�ยละเอ%ยดของอะไหล�  เม��อเจอร�ยก�รอะไหล�ท%�ต องก�รก8คล�ก  เล�อก  หน �ร�ยก�รท%�ต องก�ร 
      จ�กน�*นกรอกข อม�ลอ��นๆ ให ครบถ วน 
– ช�อง  “ค��ใช จ��ย”  ม%ด วยก�น  3 ต�วเล�อก ค�อ ค��แรง  ,  ค��อะไหล�  ,  ค��อะไหล�(รวมค��แรง) ซ)�งแต�ละต�ว

เล�อกจะม%ร�ค�ม�ตรฐ�นของอะไหล�แต�ละร�ยก�รเอง ระบบจะด)งร�ค�ม�ตรฐ�นม�แสดง
ในแต�ละช�องอ�ตโนม�ต�

–  ห�กม%ส�วนลด ไม�ว��จะเปHน % หร�อ ส�วนลดบ�ท ให กรอกข อม�ลลงในแต�ละช�องให ถ�กต อง โดยระบบ
จะท��ก�รค��นวณร�ค�คงเหล�อให อ�ตโนม�ต� เช�นถ � ม%ส�วนลด 10 % ก8กรอกข อม�ลลงในช�อง 
“ส�วนลด %”   ระบบจะค��นวณส�วนลด(บ�ท) และยอดคงเหล�อ  รวมถ)งผลรวมในท3กๆ ร�ยก�รให 
ด วย

– ส�วนท%� (4) ค�อ ส�วนของข อม�ลก�รแจ งว�งบ�ล ระบบจะด)งร�ยก�รค��แรง ค��อะไหล� โดยจะแยกแต�ละ
ส�วนให ช�ดเจน และห�กร �นต องก�รว�งบ�ลค��อ��นๆ เช�นค��เง��อนไข ,ค��ด%ด�ก เพ��มเต�ม ก8ส�ม�รถป9อน
ข อม�ลได   แต�ถ �ไม�ต องก�รแจ งว�งบ�ล ก8ให ข �มข�*นตอนในส�วนท%� 4 

เข%ยนโดย : ฐ�ณ�ก�  อ�อนแก ว ว�นท%� : 16 ม�ถ3น�ยน 2553 ผ� ตรวจสอบ : บ�ณฑ�ต ผลประส�ทธ�D ว�นท%� :16 ม�ถ3น�ยน 2553
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– กรณ%ย�งไม�ตอ งก�รแจ งว�งบ�ล แต�ต องก�รบ�นท)กร�ยก�รคว�มเส%ยห�ยเท��น�*น ให คล�กป34ม 
“  บ�นท�กใบเสนอราคา  ”   หล�งจ�กป9อนร�ยก�รส3ดท �ยเร%ยบร อยแล ว  แต�ห�กต องก�รแจ งว�งบ�ลท�นท%
ก8ให คล�กป34ม    “  บ�นท กใบเสนอราคา และ แจ�งวางบ%ล  ”   หล�งจ�กกรอกข อม�ลสมบ�รณ2แล วเช�นก�น

– ห�กต องก�รเพ��มเต�มร�ยก�รคว�มเส%ยห�ย หล�งจ�กม%ก�รแจ งว�งบ�ลแล ว ให คล�กป34ม 
“ยกเล%กการแจ�งวางบ%ลคร�'งล�าส(ด”  แล วจ)งเพ��มเต�มร�ยก�รคว�มเส%ยห�ย หร�อ แจ งว�งบ�ลใหม�

2. โปรแกรมพ�มพ2ใบเสนอร�ค�
ส��หร�บให ร �นกระจกในเคร�อพ�มพ2ใบเสนอร�ค�เพ��อเปHนใบแนบค��ก�บใบเสร8จประกอบก�รแจ งว�งบ�ล 

  ซ)�งหน �จอส��งพ�มพ2ใบเสนอร�ค�  ด�งร�ป

ร�ปท%� 6  โปรแกรมพ�มพ2ใบเสนอร�ค�

 ป9อนเลขเคลม และ ประเภทรถประก�น หร�อ รถค��กรณ% ท%�ต องก�รพ�มพ2ใบเสนอร�ค� เม��อป9อนข อม�ล
สมบ�รณ2แล ว  คล�กป34ม “พ%มพ,รายงาน”  ซ)�งส��หร�บโปรแกรมพ�มพ2ใบเสนอร�ค� ต องก�ร 
โปรแกรม  Adobe Acrobat 5.0  ประกอบในก�รพ�มพ2ด วย ซ)�งร �นกระจกส�ม�รถโหลดได จ�ก หน �เมน� ใน ส�วน
ของคล�งคว�มร�  ซ)�งท�ง SMK ได เตร%ยมไว เพ��อให อ��ส�ม�รถ install ได ...

เข%ยนโดย : ฐ�ณ�ก�  อ�อนแก ว ว�นท%� : 16 ม�ถ3น�ยน 2553 ผ� ตรวจสอบ : บ�ณฑ�ต ผลประส�ทธ�D ว�นท%� :16 ม�ถ3น�ยน 2553


