
กรงุเทพประกนัชวีติ บรษิทัประกนัชวีติรายแรกทีพ่รอ้มใหบ้รกิารยนืยนัตวัตนดว้ยรปูแบบดจิทิลั NDID 

ส าหรบัการซือ้ประกนัออนไลน ์

 กรุงเทพประกันชวีติ บรษัิทประกันชวีติรายแรกทีต่อบรับนโยบายภาครัฐพรอ้มเปิดใหบ้รกิารยนืยันตัวตน

รูปแบบดจิทิลั NDID เพือ่ลงทะเบยีนเปิดบญัชกีารท าธรุกรรมทางการเงนิและซือ้ประกันชวีติผา่นชอ่งทางออนไลน์

ของกรุงเทพประกันชวีติ ซึง่เป็นการยกระดับการท าธรุกรรมใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืและมคีวามปลอดภัยสงูกวา่การพสิจูน์

ยนืยันตัวตนดว้ยส าเนาบตัรประชาชนเพยีงอยา่งเดยีว  

 

รูจ้กักบับรกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั NDID  

 บรกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั หรอื National Digital ID (NDID) เป็นแพลตฟอรม์กลางของ

ประเทศไทยในการเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของการพสิจูนแ์ละยนืยันตัวตนทางดจิทิลั ส าหรับเชือ่มโยงหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกัน  ทัง้น้ี ยังเป็นระบบกลางส าหรับบรหิารจัดการ Digital ID เพือ่สนับสนุนการ

ท าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิสข์องบคุคลธรรมดาและนติบิคุคล เชน่ การตรวจพสิจูนแ์ละยนืยันตัวตนทางดจิทิลั (e 

KYC) การลงนามดว้ยลายมอืชือ่ดจิทิลั (e Signature) การใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส ์(e 

Consent) เป็นการสรา้งมาตรฐานและยกระดับการท าธรุกรรมตา่งๆ ใหม้คีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้ 

 อยา่งไรกต็าม การแลกเปลีย่นขอ้มลูจะท าไดเ้มือ่ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูใหค้วามยนิยอม (Consent) 

โดยจะไมม่กีารเก็บขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารไวท้ีแ่พลตฟอรม์ แตจ่ะเก็บภายใตห้น่วยงานทีล่กูคา้ใชบ้รกิาร โดยในการเปิด

บรกิารครัง้น้ีมผีูใ้หบ้รกิารยนืยันตัวตนทัง้หมด 5 ราย ไดแ้ก ่ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงศรอียธุยา ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์ โดยกรุงเทพประกันชวีติเป็นบรษัิทประกันรายแรกทีส่ามารถเชือ่มตอ่

ระบบและรับบรกิารไดส้ าเร็จจากผูใ้หบ้รกิารดังกลา่ว อยา่งไรก็ตามการใชง้านผา่น NDID ยังใหค้วามส าคญักับขอ้มลู

สว่นบคุคล โดยการเก็บรวบรวม ใช ้ และการเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชบ้รกิารและ

เป็นไปตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด ผูรั้บบรกิารหรอืบรษัิทประกันไมส่ามารถน าขอ้มลูมาใชไ้ดถ้า้

ผูใ้ชง้านไมร่อ้งขอดว้ยตนเอง 

คณุสมบตัขิองผูใ้ชง้านและการเตรยีมตวัเพือ่ใชบ้รกิาร NDID 

ผูใ้ชง้านตอ้งมบีัญชเีงนิฝากกับธนาคารและมโีมบายแอปพลเิคชนัของธนาคารทีต่อ้งการใชบ้รกิาร Digital ID 

(NDID) และลงทะเบยีนขอใชบ้รกิาร ยนืยันตวัตน ไดเ้ป็น 2 แบบตามกลุม่ธนาคาร ดังน้ี 

1. ธนาคารกรุงศรอียธุยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์ใชท้ าธรุกรรมทางการเงนิโดยวธิกีาร

เสยีบบตัรประชาชน และยนืยันตัวตนดว้ยเทคโนโลยจีดจ าใบหนา้ (Facial Recognition) ทีส่าขาของ

ธนาคาร  

2. ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสกิรไทย ใชท้ าธรุกรรมทางการเงนิโดยวธิกีารเสยีบบตัรประชาชนทีส่าขา 

และใชก้ารยนืยันตวัตนดว้ยเทคโนโลยจีดจ าใบหนา้ (Facial Recognition) ผา่นโมบายแอปพลเิคชัน่

ของธนาคาร โดยตอ้งลงทะเบยีนขอใชบ้รกิาร NDID เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 



ซือ้ประกนัออนไลนไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั ดว้ยการลงทะเบยีนเปิดบญัชผีา่นบรกิารยนืยนัตวัตนรปูแบบ Digital 

NDID 

 

 

เพิม่ความปลอดภัยและมคีวามน่าเชือ่ถอืในระดับสงูกวา่เดมิดว้ยการลงทะเบยีนยนืยันตัวตนผา่น NDID ใน

การขอเปิดบัญชที าธรุกรรมทางการเงนิและ ซือ้ประกนัชวีติผา่นชอ่งทางออนไลนข์องกรุงเทพประกันชวีติ (Smart 

Insured) โดยลกูคา้สามารถใช ้username เพือ่ตดิตามสถานะการขอซือ้ประกันผา่นระบบได ้(Smart Insured) 

ลกูคา้ของกรุงเทพประกันชวีติสามารถใช ้username ทีไ่ดล้งทะเบยีนผา่น NDID น้ี เพือ่ดคูวามคุม้ครองของ

กรมธรรมแ์ละสทิธปิระโยชนข์องตนเอง และการขอท าธรุกรรมตา่งๆ ของลกูคา้ เชน่ ช าระเบีย้ประกัน หรอื การขอ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูกรมธรรม ์ผา่นโมบายแอปพลเิคชัน่ (BLA Happy Life) และเวบ็แอปพลเิคชัน่ (Smart Customer) 

ของบรษัิทไดอ้กีดว้ย  

 

การซือ้ประกนัออนไลนข์องบรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ ท าไดง้า่ยๆ ไมก่ ีข่ ัน้ตอน  

1. เพยีงเขา้ไปที ่www.bangkoklife.com และเลอืกแบบประกันทีเ่หมาะกบัคณุ และกดซือ้ประกันออนไลน ์

 

 

 
 

http://www.bangkoklife.com/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

• เลือกแบบประกนัท่ีสนใจ  

• ดคูวามคุม้ครองตามทนุประกนัและเบีย้ประกนัท่ีตอ้งการ 

• กดซือ้ประกนัออนไลน ์



2. การลงทะเบยีนใชง้านครัง้แรก สามารถท าได ้2 วธิ ี

a. การลงทะเบยีนกอ่นซือ้ประกนัออนไลน ์

กดปุ่ ม “ตรวจสอบสถานะการขอท าประกัน / ลงทะเบยีน” และสามารถยนืยันตวัตนได ้โดยเลอืกการ

ยนืยันตัวตนทางดจิทิลั (NDID)  

(การยนืยันตัวตนผา่น OTP เป็นวธิกีารส าหรับลกูคา้ทีย่ังไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร การยนืยันตวัตนผา่น NDID) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. การลงทะเบยีนหลังการซือ้ประกันออนไลน ์ส าหรับลกูคา้ทีไ่มเ่คยลงทะเบยีน  

เมือ่ซือ้ประกันออนไลนส์ าเร็จ สามารถคลกิ  “ลงทะเบยีน” และสามารถยนืยันตวัตนได ้โดยเลอืกการ

ยนืยันตัวตนทางดจิทิลั (NDID)  

(การยนืยันตัวตนผา่น OTP เป็นวธิกีารส าหรับลกูคา้ทีย่ังไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร การยนืยันตวัตนผา่น NDID)  

  

 

 

 

 



ลกูคา้กรงุเทพประกนัชวีติสามารถใชบ้รกิารระบบการยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั (NDID) ไดเ้ชน่เดยีวกนั เพือ่

ดขูอ้มลูกรมธรรม ์หรอืซือ้ประกนัออนไลน ์

 

1. เขา้สูเ่วบ็ไซต ์www.bangkoklife.com และกดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 

 

 
 

 

2. คลกิ บคุคลทัว่ไป เพือ่ลงทะเบยีนบญัชลีกูคา้ใหม ่

 

 

http://www.bangkoklife.com/


ข ัน้ตอนลงทะเบยีน หลงัจากไดเ้ขา้สูห่นา้การเลอืกรปูแบบการลงทะเบยีน 

1. เมือ่เขา้สูห่นา้การเลอืกรูปแบบการลงทะเบยีน ใหเ้ลอืก “ยนืยันตัวตนทางดจิทิลั (NDID)” 

 
 

2. กด “ยอมรับ” ขอ้ตกลง เงือ่นไข และการใหค้วามยนิยอมการใชบ้รกิาร 

 
 

 

 

 



3. สมัครเขา้ใชบ้รกิารออนไลนต์ามขัน้ตอนทีป่รากฏขึน้ 

 
 

 

4. กรอกรหัส OTP ทีท่า่นไดรั้บผา่นทาง SMS เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอืทีร่ะบ ุ

 
 

 



5. เลอืกผูใ้หบ้รกิาร NDID ทีค่ณุเคยลงทะเบยีนไว ้ และมโีมบายแอปพลเิคชนัของผูใ้หบ้รกิารยนืยันตัวตน

ดังกลา่ว 

 
 

6. ระบบจะท าการเชือ่มตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ยนืยันตัวตนผูใ้ชง้าน  

 

 
 



7. โมบายแอปพลเิคชัน่ของธนาคาร จะแจง้เตอืนใหล้กูคา้ทราบ เพือ่ด าเนนิการยนืยันตัวตนกับ

แอปพลเิคชัน่ของธนาคาร และใหธ้นาคารสง่ค าสัง่โดยตอบกลับระบบของกรุงเทพประกันชวีติ เพือ่เป็น

การยนืยันวา่ลกูคา้เป็นผูข้อท าธรุกรรมกับระบบของกรุงเทพประกันชวีติ  

 

8. เมือ่การเชือ่มตอ่และลงทะเบยีนยนืยันตัวตนผา่นระบบดจิทิัลสมบรูณ์ ผูใ้ชง้านจะไดรั้บขอ้ความยนืยัน

ตามรายละเอยีดในภาพดา้นลา่ง และผูใ้ชง้านสรา้งรหสัผูใ้ชง้านเพือ่ใชง้านในครัง้หนา้ตอ่ไป 

 

 
9. ทา่นสามารถใช ้Username และ Password ทีก่ าหนด เพือ่เขา้สูร่ะบบประกันออนไลน ์

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 
 

ดาวนโ์หลดเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบ PDF แบบประกันออนไลนจ์ากกรุงเทพประกันชวีติ 

 


