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เชื่อมการขับเคลื่อนแห�งอนาคต
ที-คอนเนคท�



คำเตือนและข�อควรระวัง

การใช�ข�อมูลแผนที่ดิจ�ตอลสำหรับการนำทาง

ข�อมูลแผนที่ที่แสดงผลบนหน�าจออาจผิดพลาดหร�อคลาดเคลื่อนได�ในบางตำแหน�งและบางสถานที่ เนื่องจากป�จจัยหลายประการ เช�น การเปลี่ยนแปลงของเส�นทาง
คมนาคม การเปลี่ยนกฎจราจร ความผิดพลาดของข�อมูล หร�อเหตุสุดว�สัยเนื่องจากภัยธรรมชาติเป�นต�น ดังนั้นการใช�ข�อมูลแผนที่และการปฏิบัติตามเส�นทางที่แนะนำ
ดังกล�าวควรอาศัยว�จารณญาณของผู�ขับข�่ประกอบอยู�ตลอดเวลา ข�อมูลและเส�นทางที่แนะนำโดยระบบนำทางถือเป�นเพ�ยงข�อเสนอแนะในการนำทางให�ท�านได�รับ
ความสะดวกในการขับข�่มากที่สุด ผู�ขับข�่ไม�จำเป�นต�องปฏิบัติตามเส�นทางที่แนะนำ แต�จะต�องใช�ว�จารณญาณในการขับข�่ไปยังเส�นทางที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย�างเคร�งครัด บร�ษัทฯ จะไม�รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข�้นจากความผิดพลาดดังกล�าว 

การบร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน

ทางบร�ษัทฯ ให�การบร�การช�วยเหลือฉุกเฉินเพ�อ่อำนวยความสะดวกแก�ผู�ใช�งานโดยช�วยประสานงานกับศูนย�ช�วยเหลือต�างๆ เท�าน้ัน ในกรณีศูนย�ช�วยเหลือมาล�าช�าหร�อ

ไม�มาตามที่ตกลงไว�กับผู�ใช�งาน ทางบร�ษัทฯ จะไม�รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดข�้นต�อชีว�ตหร�อทรัพย�สิน รวมไปถึงค�าใช�จ�ายต�างๆ ที่อาจเกิดข�้นจากการ
ตกลงกันระหว�างผู�ใช�งานและศูนย�ช�วยเหลือทั้งสิ�น

คำเตือนและข�อควรระวังการใช�งาน

1 บร�การ T- Connect บางฟ�งก�ชันจะต�องใช�สัญญาณอินเทอร�เน็ตและสัญญาณ GPS ในรถยนต�เพ�อ่การปฏิบัติการ หากไม�มีสัญญาณจะทำให�ใช�งานฟ�งก�ชันน้ันๆ ไม�ได�
2 การรับสัญญาณอินเทอร�เน็ตอาจข�้นอยู�กับสัญญาณจากผู�ให�บร�การในแต�ละพ�้นที่ และครอบคลุมเฉพาะเขตประเทศไทยเท�านั้น
3 การติดฟ�ล�มกรองแสงชนิดที่มีส�วนผสมของโลหะจะมีผลต�อประสิทธิภาพการรับสัญญาณอินเทอร�เน็ตและสัญญาณ GPS



สารบัญ
การลงทะเบียนและตั้งค�าการทำงาน (Register & Setting )

การลงทะเบียน (Registration) 
การเพ��มรถยนต�ที่เป�นเจ�าของ (Pair Your Own Vehicle) 
การเพ��มรถยนต�ของบุคคลอื่น (Pair with Other’s Vehicle)
การมอบสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต�ให�แก�บุคคลอื่น (Delegate Authority)
การแก�ไขข�อมูลส�วนตัว (Edit Profile) 
การเลือกภาษาในแอปพลิเคชัน (Language Setting)
การตั้งค�าเข�าสู�ระบบอัตโนมัต ิ(Auto Login)
การตั้งค�าเข�าสู�ระบบอัตโนมัติด�วยการสแกนหน�า หร�อ ลายนิ�วมือ
(Fingerprint or Face ID)

ข�อมูลรถและการขับ (Vehicle Information )

ข�อมูลรถยนต� (Vehicle Information)
การบันทึกหมายเลขป�ายทะเบียนและวันจดทะเบียนรถยนต� 
(Edit License Plate & Registration Date)
ข�อมูลการขับข�่ (Drive Trip)
โหมดจอดรถ (Parking Mode)

ข�อมูลประกันภัย ( Insurance )

การเร��มใช�งานประกันภัยขับดีลดให� (Pay How Your Drive)
การดูข�อมูลประกันภัย (Insurance)
การเพ��มข�อมูลประกันภัย (Add Insurance)
การแก�ไขข�อมูลประกันภัย (Edit Insurance)
การต�ออายุประกันภัย (Insurance Renewal)

ค�นหาตำแหน�งรถ (Find My Car )

ค�นหาตำแหน�งรถ (Find My Car)
ติดตามรถหาย (TheftTrack)
การนำทางไปยังรถยนต� (Navigate to Vehicle)

กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING)

กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING)
การแจ�งเตือนเมื่อรถยนต�เข�า-ออก ขอบเขตปลอดภัย (Boundary Alert)
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01 การแจ�งเตือนความผิดปกติขณะจอดรถ (Unintentional Vehicle Usage Notification )

การแจ�งเตือนความผิดปกติขณะจอดรถ

การขอความช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS )

การขอความช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder )

แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder)
การแจ�งเตือนครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล� (Part Degradation)
การจองคิวนัดหมายออนไลน� (Online Service Appointment)

บร�การผู�ช�วยส�วนตัว (Concierge Service )

บร�การผู�ช�วยส�วนตัว (Concierge Service)

ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers)

ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers)
การสอบถามข�อมูลทั่วไป (Request Inquiry)
การส�งคำร�องขอทดลองขับรถ (Request Test Drive)  

ความช�วยเหลือด�านแอปพลิเคชัน (Support Inquiry )

ความช�วยเหลือด�านแอปพลิเคชัน (Support Inquiry)

โตโยต�าพร�ิว�เลจ (Toyota Privilege )

โตโยต�าพร�ว�เลจ (Toyota Privilege)

กล�องข�อความ (My Message )

กล�องข�อความ (My Message)
การลบข�อความ (Deleted Message)
การกำหนดข�อความอ�านแล�ว (Mark as Read)

สถานะการจองรถ (Pre-Delivery Status Tracking )

สถานะการจองรถ (Pre-Delivery Status Tracking)

T-Tube by Toyota
T-Tube by Toyota
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หมายเหตุ : รายละเอียดของการบร�การอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บร�ษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง�่อนไขการให�บร�การโดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า โปรดศึกษารายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับบร�การและรุ�นรถยนต�ที่รับบร�การที่ www.t-connect.in.th



การลงทะเบียน
และ ตั้งค�าการทำงาน
Registration
& Setting

01
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01

02

03

04

05

06

07

คลิก “สร�างบัญชีผู�ใช�”

คลิก “ยืนยัน”

01 02

หน�าล็อคอินเข�าใช�งาน หน�าลงทะเบียนใช�งาน

เลือกประเภทของผู ใชงาน

• สำหรับผูมีสัญชาติไทย ใหเลือก “คนไทย”

• สำหรับชาวตางชาติ ใหเลือก “คนตางชาติ”

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)

กรอกหมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับคนตางชาติ)

กรอกช�อ-นามสกุล

กรอกอีเมล (สำหรับรับรหัส OTP และล็อคอินเขาใชงาน)

กรอกหมายเลขโทรศัพทมือถือ (สำหรับรับรหัส OTP)

กำหนดรหัสผาน

ยืนยันรหัสผาน

01

02

03

04

05

06

07

สำหรับผู�ที่ต�องการเข�าใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ท�านสามารถดาวน�โหลดแอปพลิเคชันได�จาก                              และ
โดยพ�มพ�คำว�า “T-Connect TH” ในช�องค�นหา

การลงทะเบียน (Registration )
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู�เข�าใช�งานครั้งแรก
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คลิก “ยอมรับ”

คลิก “ยืนยัน” คลิก “เพ��ม”

คลิก เลือกรถยนต

ที่ตองการจับคูใชงาน

กรอกรหัส OTP

(6 หลัก)

ที่ไดรับทางอีเมล

03 04 05

การลงทะเบียน (Registration) และตั้งค�าการทำงาน (Setting)

การลงทะเบียน (Registration )
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู�เข�าใช�งานครั้งแรก

หน�าข�อตกลงการให�บร�การ หน�ากรอก OTP ที่ได�รับทางอีเมล หน�าเพ��มรถยนต�
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คลิก “ยืนยัน”

กรอกรหัส OTP (6 หลัก)

ที่ไดรับทาง SMS

06 07

หน�ากรอก OTP ที่ได�รับทาง SMS หน�าหลัก

การลงทะเบียน (Registration )
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู�เข�าใช�งานครั้งแรก
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คลิก “ถัดไป”

01

02

01 02

ลูกค�าที่ได�ทำการซื้อรถยนต�รุ�นที่รองรับการลงทะเบียนผ�านหน�าจอว�ทยุสามารถทำการลงทะเบียนผ�านหน�าจอว�ทยุดังกล�าว โดยหลังจากลงทะเบียนเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว
ท�านสามารถนำบัญชีผู�ใช�และรหัสผ�านไปทำการล็อคอินเพ�่อเข�าใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ได�

การลงทะเบียน (Registration )
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ�านหน�าจอว�ทยุ

02

กรอกช�อ-นามสกุล

กรอกหมายเลขโทรศัพทมือถือ (สำหรับใชรับรหัส OTP และ ยืนยันตัวตน)

01 หลังจากที่ยอมรับขอตกลงการใชงานแลว ระบบจะสงรหัส OTP ไปยัง

เบอรโทรศัพทที่ทานลงทะเบียนไว นำรหัส OTP ที่ไดรับทาง SMS มากรอก

จากนั้นคลิก “ถัดไป”
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คลิก “ตกลง”คลิก เลือกรถยนต

ที่ตองการจับคูใชงาน

03 04

ลูกค�าที่ได�ทำการซื้อรถยนต�รุ�นที่รองรับการลงทะเบียนผ�านหน�าจอว�ทยุสามารถทำการลงทะเบียนผ�านหน�าจอว�ทยุดังกล�าว โดยหลังจากลงทะเบียนเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว
ท�านสามารถนำบัญชีผู�ใช�และรหัสผ�านไปทำการล็อคอินเพ�่อเข�าใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ได�

การลงทะเบียน (Registration )
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ�านหน�าจอว�ทยุ

หนาจอแสดงการยืนยันขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็มสมบูรณหากเบอรโทรศัพทมือถือที่ใชลงทะเบียนนี้เคยลงทะเบียนในระบบแลว

ระบบจะแสดงรายช�อบัญชีผู ใช T-Connect เลือกบัญชีผู ใชที่ตองการ จากนั้น 

คลิก “ตกลง” หรือคลิก “สรางบัญชีผู ใช ใหม” กรณีตองการสรางบัญชีใหม
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หน�าล็อคอินเข�าใช�งาน หน�าอัพเดทข�อมูล (เพ��มเติม) หน�าหลัก

สำหรับผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ที่มีบัญชีผู�ใช�งานอยู�ก�อนหน�า ท�านสามารถนำบัญชีผู�ใช�งานพร�อมทั้งรหัสผ�านมาทำการกรอกในหน�าล็อคอิน โดยระบบจะทำการยืนยัน
ข�อมูลส�วนตัว หลังจากนั้นบัญชีของท�านจะถูกผูกโดยอีเมลที่ท�านกรอก โดยท�านสามารถใช�อีเมลของท�านในการล็อคอินในครั้งต�อไป

การลงทะเบียน (Registration )
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู�ใช�งานที่มีบัญชีผู�ใช�งานแล�ว (Wi-Fi box)

01 02 03
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คลิก เพ��มรถยนต�

คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลบัญชีผู ใช

คลิก ขอมูลรถยนต

หน�าหลัก หน�าข�อมูลบัญชีผู�ใช� หน�าข�อมูลรถยนต�

การเพ��มรถยนต�ที่เป�นเจ�าของ (Pair Your Own Vehicle)

สำหรับผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถเพ��มรถยนต�ของท�านเข�าไปยังแอปพลิเคชัน T-Connect ได� 3 ว�ธี ดังนี้

   ว�ธีที่ 1   : การเพ��มรถยนต�จากเมนูข�อมูลรถยนต�

01 02 03
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คลิก “ตกลง”

เพิ่มรถยนต

ที่เปนเจาของรถ

คลิก เพ�อระบุวันที่จดทะเบียนรถยนต

คลิก เพ�อบันทึกขอมูลหมายเลขทะเบียนรถ

คลิก

เพ�อระบุจังหวัด

กรอกหมายเลขตัวถังรถยนต

04 05

หน�าเพ��มรถยนต� หน�ากรอกข�อมูลรถยนต�ที่ต�องการเพ��ม

การเพ��มรถยนต�ที่เป�นเจ�าของ (Pair Your Own Vehicle)

   ว�ธีที่ 1   : การเพ��มรถยนต�จากเมนูข�อมูลรถยนต�
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คลิก “ตกลง”

คลิก

ลากหนาจอ

ไปทางขวา

คลิก เพ�อระบุวันที่จดทะเบียนรถยนต

คลิก เพ�อบันทึกขอมูลหมายเลขทะเบียนรถ

คลิก

เพ�อระบุจังหวัด

กรอกหมายเลขตัวถังรถยนต

คลิก เคร�องหมายบวก

เพ�อทำการเพิ่มรถยนต 

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน
 (ให�เลื่อนมาอยู�หน�าแรกสุดกรณีมีรถหลายคัน) หน�าเพ��มรถยนต� หน�ากรอกข�อมูลรถยนต�ที่ต�องการเพ��ม

การเพ��มรถยนต�ที่เป�นเจ�าของ (Pair Your Own Vehicle)

   ว�ธีที่ 2   : การเพ��มรถยนต�จากเมนูข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน

01 02 03
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คลิก “ตกลง”

คลิก เพ�อเปลี่ยน

รูปแบบการ

แสดงผล

เปนแบบรายการ

คลิก เพ�อระบุวันที่จดทะเบียนรถยนต

คลิก เพ�อบันทึกขอมูลหมายเลขทะเบียนรถ

คลิก

เพ�อระบุจังหวัด

กรอกหมายเลขตัวถังรถยนต

คลิก เคร�องหมายบวก

เพ�อทำการเพิ่มรถยนต 

การเพ��มรถยนต�ที่เป�นเจ�าของ (Pair Your Own Vehicle)

   ว�ธีที่ 3   : การเพ��มรถยนต�จากเมนูข�อมูลรถยนต�แบบรายการ

หน�ากรอกข�อมูลรถยนต�ที่ต�องการเพ��มหน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายการ

01 02 03
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01 02 03

คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลบัญชีผู ใช

คลิก ขอมูลรถยนต

คลิก “เพ��มรถยนต�”

สำหรับผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถเพ��มรถยนต�ของบุคคลอื่นได� หากแต�ต�องได�รับการอนุญาตจากเจ�าของรถยนต�คันดังกล�าวก�อน  โดยมีว�ธีดังนี้

การเพ��มรถยนต�ของบุคคลอื่น  (Pair with Other’s Vehicle)

หน�าหลัก หน�าข�อมูลบัญชีผู�ใช� หน�าข�อมูลรถยนต�
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คลิก เพิ่มรถยนต

ของบุคคลอ�น

คลิก สแกน

QR code

เพ�อเขาสูโหมด

สแกน QR code

หลังจากนั้น

นำไปสแกน

จากโทรศัพท

มือถือ ของ

เจาของรถยนต

คลิก เพ�อกรอกขอมูล

รหัสรถยนตที่ไดรับจาก

เจาของรถยนต

ว�ธีที่ 1   : การแสกน QR code ว�ธีที่ 2   : กรอกรหัสรถยนต�04

หน�าเพ��มรถยนต�

ในขั้นตอนนี้ผู�ร�องขอเพ��มรถยนต�สามารถเลือกว�ธีการเพ��มรถได� 2 ว�ธี ได�แก�  การเพ��มรถจากการสแกน QR code หร�อการเพ��มรถจากรหัสรถยนต�ที่ได�รับแจ�งจากเจ�าของรถ

การเพ��มรถยนต�ของบุคคลอื่น  (Pair with Other’s Vehicle)

หน�าสแกน QR code และกรอกรหัสรถยนต�
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คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลบัญชีผู ใช

คลิก

จำนวนผู ใชรถ

คลิก ขอมูลสวนตัว

01 02 03

หน�าหลัก

สำหรับกรณีที่เจ�าของรถยนต�ต�องการมอบสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต�ให�แก�บุคคลอื่น เจ�าของรถยนต�ต�องทำการมอบข�อมูลยืนยันให�แก�ผู�ร�องขอสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต�
คันดังกล�าว อันได�แก� QR code หร�อรหัสรถยนต�

การมอบสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต�ให�แก�บุคคลอื่น (Delegate Authority)

หน�าข�อมูลบัญชีผู�ใช� หน�าข�อมูลส�วนตัว
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คลิก “เพ��มผู�ใช�รถ”

QR code สำหรับนำไปใหผูรองขอทำการ

สแกนเพ�อเพิ่มรถยนตในหนาสแกน QR code

และกรอกรหัสรถยนต

ขอมูลรหัสรถยนต สำหรับนำไปใหผูรองขอ

ทำการกรอกในหนาสแกน QR code

และกรอกรหัสรถยนต

รหัสรถยนต : XVWC z3s3 ytke

04 05

ในขั้นตอนนี้เจ�าของรถยนต�ที่ต�องการมอบสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต� ต�องทำการมอบข�อมูลยืนยันให�แก�ผู�ร�องขอสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต�คันดังกล�าว
อันได�แก� QR code หร�อ รหัสรถยนต�

การมอบสิทธิ์การเข�าถึงข�อมูลรถยนต�ให�แก�บุคคลอื่น (Delegate Authority)

หน�าเพ��มผู�ใช�รถ หน�า QR code และรหัสรถยนต�
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คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลบัญชีผู ใช คลิก

ปุมแกไข

คลิก ขอมูลสวนตัว

01 02 03

หน�าหลัก

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถอัพเดทข�อมูลส�วนตัวต�างๆ เพ�่อรองรับการให�บร�การต�างๆจาก T-Connect Service

การแก� ไขข�อมูลส�วนตัว (Edit Profile)

หน�าข�อมูลบัญชีผู�ใช� หน�าข�อมูลส�วนตัว
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สำหรับสัญลักษณ

หมายถึงขอมูลที่จำเปนตองกรอกขอมูล
*

04 05 06

คลิก “ยืนยัน”

หน�าข�อมูลส�วนตัว (แก�ไข)

การแก� ไขข�อมูลส�วนตัว (Edit Profile)

หน�าข�อมูลส�วนตัว (แก�ไข) หน�าข�อมูลส�วนตัว (แก�ไข)
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คลิก

เลือกเมนู

คำสั่ง

คลิก เลือก

รูปแบบภาษา

ที่ตองการ

แสดงผล

คลิก เมนู

เปลี่ยนภาษา

หน�าหลัก

สำหรับผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถเลือกการแสดงผลได�ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษได�ด�วยตนเอง

การเลือกภาษาในแอปพลิเคชัน (Language Setting)

หน�าเมนูคำสั่ง หน�าคำสั่งเลือกภาษา

01 02 03
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คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลบัญชีผู ใช

คลิก เปด

คำสั่งการเขาสู

ระบบอัตโนมัติ

สำหรับผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถทำการตั้งค�าการเข�าสู�ระบบอัตโนมัติได�เพ�่อความสะดวกในการใช�งาน ดังนี้

การตั้งค�าเข�าสู�ระบบอัตโนมัติ  (Auto Login )

หน�าข�อมูลบัญชีผู�ใช�หน�าหลัก

01 02
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คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลบัญชีผู ใช

คลิก เปด

คำสั่งสแกนหนา

หรือลายนิ้วมือ

หน�าหลัก

สำหรับผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถทำการตั้งค�าการเข�าสู�ระบบอัตโนมัติได�เพ�่อความสะดวกในการใช�งาน ดังนี้

การตั้งค�าเข�าสู�ระบบอัตโนมัติด�วยการสแกนหน�า
หร�อลายนิ�วมือ (Fingerprint or Face ID )

หน�าข�อมูลบัญชีผู�ใช�

คำสั่งสแกนหนาหรือลายนิ้วมือจะสามารถใชงานไดเฉพาะ

เม�อทำการเปดคำสั่งเขาสูระบบอัตโนมัติไวเทานั้น

01

คำสั่งสแกนหนาหรือลายนิ้วมือจะสามารถใชงานได

ก็ตอเม�อเคร�องโทรศัพทเคร�องนั้นรองรับการใชงานระบบ

สแกนหนาหรือลายนิ้วมือ

02

ข�อควรรู� 

01 02



ข�อมูลรถและการขับ
Vehicle Information

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )

02
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01 02 03

คลิก

เลือกรถยนต

ที่ตองการ

ดูขอมูล

คลิก ที่ตำแหน�ง

รูปภาพรถยนต

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถตรวจสอบข�อมูลรถยนต� ข�อมูลการจดทะเบียนรถยนต� รวมถึงข�อมูลการขับข�่เบื้องต�นของรถยนต�ของท�าน
(รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด) ได�ผ�านแอปพลิเคชัน T-Connect

ข�อมูลรถยนต� (Vehicle Information )

หน�าหลัก หน�าหลัก หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน
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โหมดจอดรถ (ดูเพิ่มเติมหนา 35)

ภาพตัวอยางรถยนต สามารถคลิกที่รูปภาพ

เพ�อเปลี่ยนเปนรูปที่ทานตองการได

ขอมูลรุนรถ, หมายเลขตัวถัง, สีรถ

ขอมูลวันจดทะเบียนรถ

(ดูเพิ่มเติมหนา 32)

สถานะอุปกรณ

ระยะทางสะสมลาสุด

ขอมูลประกันภัยเบื้องตน

(ดูเพิ่มเติมหนา 39)

เมนูจองคิวนัดหมายออนไลน

โหมดแสดงขอมูลรถยนตหลายคัน

(ดูเพิ่มเติมหนา 28)

คำสั่งระบุเปนรถยนตคันโปรด

คำสั่งลบรถยนต

ขอมูลทะเบียนรถ (ดูเพิ่มเติมหนา 32)

แสดงวัน-เวลา ของขอมูลที่ไดรับลาสุด

ขอมูลปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือ

สถานะเคร�องยนต

ขอมูลการขับขี่ (ดูเพิ่มเติมหนา 33)

เมนูลัด

09

10

11

12

13

14

15

16

17

01

02

03

04

05

06

07

08

ข�อมูลรถยนต� (Vehicle Information )
คำอธิบายหน�าแสดงข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน
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01 02

คลิก เพ�อเปลี่ยน

รูปแบบการ

แสดงผลเปน

แบบรายการ

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ที่มีการลงทะเบียนรถยนต�ไว�มากกว�า 1 คัน สามารถเลือกการแสดงผลรถยนต�ทั้งหมดของท�านในรูปแบบรายการได�ตามขั้นตอนดังนี้

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายการ

ข�อมูลรถยนต� (Vehicle Information )
ว�ธีการในการแสดงข�อมูลรถยนต�หลายคัน
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คลิก เพ�อยอนกลับไปหนากอนหนา

คลิก เพ�อเขาสูหนาขอมูลรถยนต

แบบรายคันของรถคันดังกลาว

สถานะอุปกรณ

ระยะทางสะสมลาสุด

คำสั่งระบุเปนรถยนตคันโปรด

ขอมูลรุนรถ, หมายเลขตัวถัง, สีรถ

ขอมูลทะเบียนรถ (ดูเพิ่มเติมหนา 32)

ขอมูลวันจดทะเบียนรถ (ดูเพิ่มเติมหนา 32)

คลิก เพ�อเพิ่มรถยนตเขาสูรายการ

(ดูเพิ่มเติมหนา 13)

01

02

05

06

07

08

09

03

04

ข�อมูลรถยนต� (Vehicle Information )
คำอธิบายหน�าแสดงข�อมูลรถยนต�แบบรายการ

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายการ
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คลิก ที่สัญลักษณ

รูปดาว เพ�อกำหนด

รถคันโปรด

คลิก ที่สัญลักษณ

รูปดาว เพ�อกำหนด

รถคันโปรด

   ว�ธีที่ 1      ว�ธีที่ 2 

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ที่มีการลงทะเบียนรถยนต�ไว�มากกว�า 1 คัน สามารถกำหนดให�แอปพลิเคชันแสดงข�อมูลรถยนต�คันโปรดของท�านเป�นลำดับแรก
ในหน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคันได�ดังนี้

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายการ

ข�อมูลรถยนต�  (Vehicle Information )
ว�ธีการกำหนดรถยนต�คันโปรด
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คลิก เพ�อบันทึก-แกไข

หมายเลขปายทะเบียนรถยนต

วันจดทะเบียนรถยนต 

คลิก เพ�อบันทึก-แกไข

หมายเลขปายทะเบียนรถยนต

วันจดทะเบียนรถยนต 

   ว�ธีที่ 1      ว�ธีที่ 2 

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถบันทึกและแก�ไขหมายเลขป�ายทะเบียนรถยนต�และวันจดทะเบียนรถยนต�ของท�านได�ตลอดเวลา
ซึ่งแอปพลิเคชันจะทำการแจ�งเตือนให�ผู�ใช�งานทราบก�อนหมดอายุ ผ�านเมนูข�อความ (My Message)

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายการ

การบันทึกหมายเลขป�ายทะเบียนและวันจดทะเบียนรถยนต� 
(Edit License Plate & Registration Date)
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คลิก เพ�อบันทึก-แกไข

วันจดทะเบียนรถยนต

คันดังกลาว

คลิก เพ�อบันทึก-แกไข

ขอมูลหมายเลขทะเบียนรถ

คลิก เพ�่อบันทึกข�อมูล

การบันทึกหมายเลขป�ายทะเบียนและวันจดทะเบียนรถยนต� 
(Edit License Plate & Registration Date)

คำอธิบายหน�าบันทึกป�ายทะเบียนและวันจดทะเบียนรถยนต�

หน�าบันทึกป�ายทะเบียนและวันจดทะเบียนรถยนต�
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01 02

คลิก เลือกรถยนต

ที่ตองการดูขอมูล

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถตรวจสอบข�อมูลการเดินทางของรถยนต�ของท�านได�ผ�านเมนูข�อมูลการขับข�่
(เมนูนี้รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด)

ข�อมูลการขับข�่ (Drive Trip)

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน หน�าข�อมูลการเดินทาง



ข�อมูลรถและการขับ (Vehicle Information) T-Connect Application 02 page 34

ขอมูลการขับขี่ (ระยะเวลา)

ขอมูลการขับขี่ (ระยะทางโดยรวม)03

01

02

คลิก เพ�อลางเง�อนไข

การคัดกรองขอมูล

คลิก เพ�อระบุวันที่ตองการ

คัดกรองขอมูลการขับขี่

คลิก เพ�อแชรขอมูล

การเดินทาง

ขอมูลการขับขี่ (วัน-เวลา)

หน�าข�อมูลการขับข�่

ข�อมูลการขับข�่ (Drive Trip)
คำอธิบายหน�าข�อมูลการขับข�่



ข�อมูลรถและการขับ (Vehicle Information) T-Connect Application 02 page 35

01 02

กรอกขอมูลสถานที่จอดรถ

คลิก เพ�อบันทึกขอมูล

คลิก เพ�อเปดใชงาน

โหมดจอดรถ

คลิก เพ�อเพิ่ม

ขอมูลภาพถาย

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถเป�ดใช�งานโหมดจอดรถเพ�่อทำการบันทึกข�อมูลสถานที่จอดรถของท�านได�  ซึ่งเมื่อเป�ดใช�งานโหมดดังกล�าว
ระบบจะทำการเป�ดใช�งานระบบตรวจสอบความผิดปกติขณะจอดรถให�โดยอัตโนมัติ (เมนูนี้รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด)

โหมดจอดรถ (Parking Mode)

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน หน�าบันทึกข�อมูลสถานที่จอดรถ
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คลิก เพ�อปดการใชงาน

โหมดจอดรถ

คลิก เพ�อแกไข

ขอมูลสถานที่จอดรถ

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถป�ดใช�งานโหมดจอดรถได�ตลอดเวลา  ซึ่งหากทำการป�ดใช�งานโหมดดังกล�าว ระบบจะทำการป�ดการใช�งาน
ระบบตรวจสอบความผิดปกติขณะจอดรถให�โดยอัตโนมัติ

ว�ธีการแก� ไข-ป�ดการใช�งานโหมดจอดรถ

หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน



ข�อมูลประกันภัย
Insurance

*สำหรับการทำประกันภัยกับบร�ษัทฯ ที่กำหนดไว�เท�านั้น
  ขอสงวนสิทธิ์ในการให�บร�การตามเง�่อนไขที่ทางบร�ษัท โตโยต�า มอเตอร� ประเทศไทย จำกัด กำหนด

03
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01 02 03

คลิก ที่รูปรถยนต

เพ�อเขาสูขอมูล

รถที่ตองการ

คลิก ขอมูล

ประกันภัย

คลิก เปดใชงาน

PHYD* และยอมรับ

การเปดเผยขอมูล

* การเปดใชงาน PHYD

 จะทำเฉพาะครั้งแรก

 หลังลูกคาไดรับรถ

 หากไมทำการเปดใชงาน

 จะไมสามารถเขารวม

 ประกันภัยขับดี

 ลดให (PHYD) ได

หน�าข�อมูลประกันภัย

ลูกค�าที่ได�ทำการซื้อรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด พร�อมทั้งสมัครประกันภัยขับดีลดให� (PHYD) จำเป�นต�องทำการเป�ดใช�งาน PHYD ด�วยตนเอง
ผ�านแอปพลิเคชัน T-Connect เพ�่อทำการยอมรับในการส�งข�อมูลการขับข�่ให�แก�บร�ษัทประกันภัย ดังนี้

การเร��มใช�งานประกันภัยขับดีลดให� (Pay How Your Drive)

หน�าหลัก หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน
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01 02 03

คลิก เลือกรถยนต

ที่ตองการดูขอมูล

ประกันภัย

คลิก ที่รูปรถยนต

เพ�อเขาสูขอมูล

รถที่ตองการ

คลิก ขอมูล

ประกันภัย

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ท่ีทำประกันภัยขับดีลดให� (PHYD) สามารถดูข�อมูลประกันภัยของท�านเพ�อ่ความสะดวก รวมถึงรับการแจ�งเตือนการต�อประกันภัยผ�านแอปพลิเคชันได�ดังน้ี

การดูข�อมูลประกันภัย (Insurance)

หน�าหลัก หน�าหลัก หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน
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ช�อบริษัทประกันภัย หมายเลขทะเบียนรถยนต03

หมายเลขกรมธรรม04

ประเภทกรมธรรม05

06

01

02วันเริ่มตนความคุมครอง วันสิ้นสุดความคุมครอง

คลิก เพ�อโทรติดตอบริษัทประกันภัย

คลิก เพ�อดูขอมูลคะแนนการขับรถ

(รองรับเฉพาะลูกคาที่ใชประกันภัย PHYD เทานั้น)

หน�าข�อมูลประกันภัย

การดูข�อมูลประกันภัย (Insurance)
คำอธิบายหน�าข�อมูลประกันภัย
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01 02 03

คลิก ที่รูปรถยนต

เพ�อเขาสูขอมูล

รถที่ตองการ

คลิก เพ�อเพิ่ม

ขอมูลประกันภัย

คลิก เลือกรถยนต

ที่ตองการดูขอมูล

ประกันภัย

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect  สามารถเพ��มข�อมูลประกันภัยของรถยนต�ที่ครอบครองได�  เพ�่อความสะดวกในการดูข�อมูล รวมถึงรับการแจ�งเตือนการต�อประกันภัยได�ดังนี้

การเพ��มข�อมูลประกันภัย (Add Insurance)

หน�าหลัก หน�าหลัก หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน
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คลิก เพ�อกรอกเลขที่กรมธรรม

คลิก เพ�อระบุใสวันสิ้นสุดความคุมครอง

คลิก เพ�อระบุบริษัทประกันภัย

คลิก เพ�อระบุประเภทกรมธรรม

คลิก เพ�อระบุวันเริ่มตนความคุมครอง

คลิก “บันทึก”

หน�าเพ��มข�อมูลประกันภัย

การเพ��มข�อมูลประกันภัย (Add Insurance)
คำอธิบายหน�าเพ��มข�อมูลประกันภัย
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คลิก เพ�อแกไข

ขอมูลประกันภัย 

(จะปรากฏขึ้นกรณี

ประกันภัยหมดอายุ

เทานั้น)

คลิก ที่รูปรถยนต

เพ�อเขาสูขอมูล

รถที่ตองการ

คลิก ขอมูล

ประกันภัย

หน�าข�อมูลประกันภัย

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถแก�ไขข�อมูลประกันภัยของท�านได�ในกรณีประกันภัย PHYD หมดอายุ หร�อเป�นการเพ��มประกันภัยโดยผู�ใช�งานเองเท�านั้น

การแก� ไขข�อมูลประกันภัย (Edit Insurance)

หน�าหลัก หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน

01 02 03



ข�อมูลประกันภัย (Insurance) T-Connect Application page 4403

คลิก เพ�อแกไขเลขที่กรมธรรม

คลิก เพ�อแกไขวันสิ้นสุดความคุมครอง

คลิก เพ�อแกไขบริษัทประกันภัย

คลิก เพ�อแกไขวันเริ่มตนความคุมครอง

คลิก เพ�อแกไขประเภทกรมธรรม

คลิก “บันทึก”คลิก เพ�่อลบข�อมูลประกันภัย

หน�าแก�ไขข�อมูลประกันภัย

การแก� ไขข�อมูลประกันภัย (Edit Insurance)
คำอธิบายหน�าแก�ไขข�อมูลประกันภัย
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คลิก ที่รูปรถยนต

เพ�อเขาสูขอมูล

รถที่ตองการ

คลิก เพ�อติดตอ

ผูแทนจำหน�าย

สำหรับตออายุ

กรมธรรม

คลิก ขอมูล

ประกันภัย

หน�าข�อมูลประกันภัย

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถทำการต�ออายุประกันภัยรถยนต�ของท�านได�ในกรณีที่ท�านได�ทำการลงข�อมูลประกันภัยรถยนต�ของท�านไว�

   ว�ธีที่ 1   : การต�ออายุประกันภัยจากหน�าข�อมูลประกันภัย

การต�ออายุประกันภัย (Insurance Renewal )

หน�าหลัก หน�าข�อมูลรถยนต�แบบรายคัน

01 02 03
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01 02 03

คลิก เมนูขอความ

คลิก เพ�อเขาสู

ขอความ

คลิก เพ�อติดตอ

ผูแทนจำหน�ายสำหรับ

ตออายุกรมธรรม

คลิก เพ�อเขาสู

หนาขอมูลประกันภัย

หน�าข�อความแจ�งเตือนต�ออายุประกัน

การต�ออายุประกันภัย (Insurance Renewal )

หน�าหลัก หน�ากล�องข�อความ

   ว�ธีที่ 2   : การต�ออายุประกันภัยจากหน�าข�อความเตือนต�ออายุประกันภัย



ค�นหาตำแหน�งรถ
Find My Car

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )

04
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01 02 03

คลิก เลือกรถ

ที่ตองการตรวจสอบ

ตำแหน�ง

คลิก เมนู

คนหารถยนต

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถตรวจสอบข�อมูลตำแหน�งรถยนต� ทั้งในกรณีที่รถยนต�ของท�านติดเคร�่องยนต�และดับเคร�่องยนต�  ทั้งยังสามารถใช�ข�อมูล
ตำแหน�งรถยนต�ของท�านเพ�่อสร�างเส�นทางเดินทางกลับไปยังรถยนต�คันดังกล�าวของท�าน (เมนูนี้รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด)

ค�นหาตำแหน�งรถ (Find My Car)

หน�าหลัก หน�าหลัก เมนูค�นหารถยนต� หน�าค�นหารถยนต� (ระบุรถยนต�)
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คารัศมีการขับขี่ที่ถูกตั้งคา

คลิก เพ�อเปด-ปด

ตำแหน�งรถขณะดับเคร�อง

สถานะอุปกรณ

ศูนยกลางรัศมีการขับขี่

ตำแหน�งรถยนต

คลิก เพ�อสงพิกัดรถยนต

ไปยังแอปพลิเคชันนำทาง

คลิก เพ�อเปด-ปด การใชงาน

คำสั่งกำหนดรัศมีการขับขี่ 

หน�าค�นหารถยนต� (ระบุรถยนต�)

ค�นหาตำแหน�งรถ (Find My Car)
คำอธิบายหน�าค�นหาตำแหน�งรถ

สีเขียว แสดงถึงสถานะของรถยนตที่สตารทเคร�อง

และ / หรือ มีการขับขี่อยู ตำแหน�งรถยนตจะเปน

ตำแหน�งลาสุดที่ทางระบบไดรับ

สีแดง แสดงถึงสถานะของรถยนตที่ดับเคร�อง

(ตำแหน�งรถยนตจะเปนตำแหน�งสุดทาย

กอนผูขับขี่ทำการดับเคร�อง)

ตำแหน�งของรถยนต

ตำแหน�งของผู ใชงานแอปพลิเคชัน

ตำแหน�งของรัศมีการขับขี่ที่ตั้งคา

*ผู ใชงานสามารถคลิกที่แตละสัญลักษณดังกลาว

 เพ�อไปยังจุดตำแหน�งดังกลาว

*การแสดงตำแหน�งรถยนตจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของรถ

คำอธิบายสัญลักษณ�
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01 02 03

คลิก SOS

เพ�อขอความ

ชวยเหลือ

คลิก เมนู

คนหารถยนต

คลิก เพ�อเปด-ปด

ตำแหน�งรถ

ขณะดับเคร�อง

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถติดตามรถหายได�ผ�านทั้งหน�าจอค�นหาตำแหน�งรถ กรณีรถเคร�่องยนต�ติด หร�อเป�ดคำสั่งตำแหน�งขณะดับเคร�่อง
กรณีรถดับเคร�่อง รวมถึงสามารถขอความช�วยเหลือผ�าน T-Connect Support Center ผ�านบร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

ติดตามรถหาย (TheftTrack)

หน�าหลัก หน�าค�นหารถยนต�
หน�าค�นหารถยนต�

(เมื่อเป�ดตำแหน�งรถขณะดับเคร�่อง)



ค�นหาตำแหน�งรถ (Find My Car) T-Connect Application page 5104

01 02 03

คลิก ระบบนำทาง

คลิก คำสั่งระบบนำทาง

เพ�อสงพิกัดรถยนตไปยัง

แอปพลิเคชันนำทาง

คลิก เมนู

คนหารถยนต

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถตรวจสอบเส�นทาง รวมถึงกำหนดรูปแบบการเดินทางไปยังตำแหน�งรถยนต�ที่ได�มีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน  T-Connect

การนำทางไปยังรถยนต� (Navigate to vehicle)

หน�าหลัก หน�าค�นหารถยนต�
หน�าค�นหารถยนต�

(เมื่อคลิกระบบนำทาง)



กำหนดขอบเขตปลอดภัย
GEO-FENCING

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )
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กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING) T-Connect Application page 5305

01 02 03

คลิก เพ�อเปด

การใชงานคำสั่ง

กำหนดขอบเขต

ปลอดภัย

คลิก เมนู

คนหารถยนต

สำหรับผู�ท่ีครอบครองรถยนต�สามารถกำหนดขอบเขตพ�น้ท่ีการใช�งานรถยนต�ของท�านได�ผ�านทางแอปพลิเคชัน T-Connect โดยการต้ังค�าดังกล�าวจะมีผลในการสตาร�ทเคร�อ่ง
ครั้งถัดไป ซึ่งเมื่อรถยนต�คันดังกล�าวมีการเข�า-ออกพ�้นที่ที่กำหนดจะมีการแจ�งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน T-Connect ผ�านทางเมนูข�อความ
( เมนูนี้รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด)

กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING)

หน�าหลัก หน�าค�นหารถยนต� (รายละเอียด) หน�ากำหนดขอบเขตปลอดภัย



กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING) T-Connect Application page 5405

*การแสดงตำแหน�งรถยนตจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของรถ

หน�ากำหนดขอบเขตปลอดภัย

คลิก เพ�อไปยังตำแหน�ง

ที่ถูกกำหนดรัศมีการขับขี่

(สามารถใชงานไดเม�อไมอยูใน

โหมดตั้งคา หรือแกไข)

02

เล�อนเพ�อเปด-ปดการใชงาน

คำสั่งกำหนดรัศมีการขับขี่

03

เล�อนแถบรัศมีการใชงานตามความตองการ

(สามารถกำหนดคาไดตั้งแต 1-500 ก.ม.)

04

คลิก เพ�อบันทึกรัศมีการขับขี่และเริ่มใชงาน

กำหนดศูนยกลางขอบเขตปลอดภัย

โดยคลิกคางบริเวณตำแหน�งที่ตองการ

01

กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING)
คำอธิบายหน�ากำหนดขอบเขตปลอดภัย



กำหนดขอบเขตปลอดภัย (GEO-FENCING) T-Connect Application page 5505

คลิก ที่ขอความ

แจงเตือน 

คลิก เพ�อเขาสู

หนาจอคนหา

รถยนต

วัน-เวลาที่ระบบ

สงการแจงเตือน

คลิก เมนูขอความ

การแจ�งเตือนเมื่อรถยนต�ที่ถูกกำหนดค�าเคลื่อนที่เข�า-ออกจากขอบเขตปลอดภัยที่กำหนดไว� แอปพลิเคชัน T-Connect  จะแจ�งเตือนผ�านไปยัง
เมนูข�อความ (เมนูนี้รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด)

หน�าหลัก หน�ากล�องข�อความ หน�าข�อความแจ�งเตือน

01 02 03

การแจ�งเตือนเมื่อรถยนต�เข�า-ออกขอบเขตปลอดภัย
(Boundary Alert)



การแจ�งเตือน
ความผิดปกติขณะจอดรถ
Unintentional Vehicle
Usage Noti�cation

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )
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การแจ�งเตือนความผิดปกติขณะจอดรถ (Unintentional Vehicle Usage Notification) T-Connect Application page 5706

คลิก เพ�อเขาสู

ขอความ

คลิก เพ�อปด

โหมดจอดรถ

คลิก เพ�อเขาสู

เมนูคนหารถยนต

คลิก

เมนูขอความ

หน�าหลัก หน�ากล�องข�อความ หน�าข�อความแจ�งเตือน

01 02 03

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect เมื่อเป�ดใช�งานโหมดจอดรถและระบบตรวจพบความผิดปกติขณะจอดรถ  อันได�แก�สถานะเคร�่องยนต�มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบจะทำการแจ�งไปยังเมนูข�อความ (เมนูนี้รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด)

การแจ�งเตือนความผิดปกติขณะจอดรถ
(Unintentional Vehicle Usage Notification )



การขอความ
ช�วยเหลือฉุกเฉิน
SOS

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )
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การขอความช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) T-Connect Application page 5907

คลิก เมนู

ชวยเหลือฉุกเฉิน

คลิก เมนูชวยเหลือฉุกเฉิน

จากเมนูลัด

หน�าหลัก ตัวอย�างเมนูลัดจากหน�าข�อมูลรถยนต�รายคัน

การขอความช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถขอความช�วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได�ผ�านทางเจ�าหน�าที่ T-Connect Support Center หร�อค�นหาข�อมูล
หน�วยงานช�วยเหลือต�างๆ ผ�านทางแอปพลิเคชัน T-Connect  ดังนี้

   ว�ธีที่ 1   : การขอความช�วยเหลือผ�านเจ�าหน�าที่ T-Connect Support Center ผ�านเมนูช�วยเหลือฉุกเฉิน

01 02



การขอความช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) T-Connect Application page 6007

คลิก เลือก

เมนูคำสั่ง

คลิก เบอร

ติดตอฉุกเฉิน

การขอความช�วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)

สำหรับเมนูเบอร�ติดต�อฉุกเฉินจะเป�นการรวบรวมเบอร�ติดต�อหน�วยงานสำคัญต�างๆ แยกเป�นหมวดหมู�ที่ชัดเจน

   ว�ธีที่ 2   : การค�นหาข�อมูลหน�วยงานช�วยเหลือต�างๆ จากแอปพลิเคชัน

หน�าหลัก หน�าเมนูคำสั่ง
หน�าเมนูเบอร�ติดต�อฉุกเฉิน

(แยกตามหมวดหมู�)

01 02 03



แจ�งเตือนการบำรุงรักษา
Maintenance Reminder

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )
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แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) T-Connect Application page 6208

คลิก เพ�อเขาสู

หนารายละเอียด

ขอความ

คลิก เพ�อทำการ

จองคิวนัดหมาย

ออนไลน

คลิก

เมนูขอความ

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ที่ได�ลงทะเบียนรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ดลงในระบบเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว ทางระบบจะมีการแจ�งเตือน
การบำรุงรักษารถยนต�ตามระยะ รวมถึงกำหนดเปลี่ยนอะไหล�แก�ลูกค�าผ�านเมนูข�อความ

แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder)

หน�าหลัก หน�ารายการข�อความ หน�าข�อความเตือนการบำรุงรักษารถยนต�

01 02 03



แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) T-Connect Application page 6308

คลิก เพ�อเขาสู

หนารายละเอียด

ขอความ

คลิก

เมนูขอความ

คลิก เพ�อทำการ

โทรนัดหมาย

คลิก เพ�อทำการ

จองคิวนัดหมาย

ออนไลน

การแจ�งเตือนครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล�อาจแตกต�างกันตามแต�ละผู�แทนจำหน�ายที่ท�านเจ�าของรถได�นำรถเข�ารับบร�การก�อนหน�า

การแจ�งเตือนครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล� (Part Degradation )

หน�าหลัก หน�ารายการข�อความ หน�าข�อความเตือนครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล�

01 02 03



แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) T-Connect Application page 6408

01 02 03

คลิก เพ�อทำการ

จองคิวนัดหมาย

ออนไลน

คลิก เพ�อทำการ

จองคิวนัดหมาย

ออนไลน

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถจองคิวนัดหมายทั้งประเภทงานเช็คระยะและงานซ�อมทั่วไป ผ�านทางแอปพลิเคชัน T-Connect  ได�ผ�านช�องทางดังนี้

การจองคิวนัดหมายออนไลน� (Online Service Appointment)

ช�องทางที่ 1
จากหน�าข�อมูลรายละเอียดรถยนต�แบบรายคัน

ช�องทางที่ 2
จากหน�าข�อความแจ�งเตือน หน�าจองคิวนัดหมายออนไลน�



แจ�งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) T-Connect Application page 6508

เลือกระบุศูนยบริการที่ตองการจองคิวนัดหมาย

เลือกระบุวันที่ตองการจองคิวนัดหมาย

เลือกระบุชวงเวลาที่สะดวกใหเจาหนาที่ติดตอกลับ

เพ�อยืนยันการนัดหมาย

เลือกระบุระยะที่ตองการนัดหมายงานเช็คระยะ

(เฉพาะกรณีจองคิวนัดหมายงานเช็คระยะ)

เลือกระบุเวลาที่ตองการจองคิวนัดหมาย

เลือกประเภทงานที่ตองการจองคิวนัดหมาย

“งานเช็คระยะ” หรือ “งานซอมทั่วไป”

กรอกหมายเลขโทรศัพทมือถือ

(สำหรับติดตอกลับ)

คลิก สงคำรองเพ�อนัดหมายเขาบริการ

หน�าจองคิวนัดหมายออนไลน�

การจองคิวนัดหมายออนไลน� (Online Service Appointment)
คำอธิบายหน�าจองคิวนัดหมายออนไลน�



บร�การผู�ช�วยส�วนตัว
Concierge Service09



บร�การผู�ช�วยส�วนตัว (Concierge Service) T-Connect Application page 6709

คลิก เมนู

ผูชวยสวนตัว

01 02

หน�าจอโทรออกหน�าหลัก

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถใช�บร�การผู�ช�วยส�วนตัวในการค�นหาข�อมูลตำแหน�งสถานที่ต�างๆ รวมถึงบร�การพ�เศษต�างๆ เพ��มเติมได�
เช�น บร�การจองร�านอาหาร เป�นต�น  โดยข�อมูลของตำแหน�งสถานที่ (POI) ดังกล�าวจะถูกส�งมายังเมนูข�อความ

บร�การผู�ช�วยส�วนตัว (Concierge Service)



ติดต�อศูนย�บร�การ
Contact Dealers10



ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers) T-Connect Application page 6910

คลิก เลือก

เมนูคำสั่ง
คลิก ติดตอ

ผูแทนจำหน�าย

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถค�นหาข�อมูลเกี่ยวกับผู�แทนจำหน�าย อาทิ เบอร�ติดต�อ ตำแหน�งที่ตั้ง รวมถึงสามารถส�งคำร�องขอต�างๆ ไปยังผู�แทนจำหน�ายทั่วประเทศ
ได�ผ�านเมนูติดต�อศูนย�บร�การ 

ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers)

หน�าหลัก หน�าเมนูคำสั่ง

01 02



ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers) T-Connect Application page 7010

คลิก เพ�อทำการ

โทรออกหา

ศูนยบริการ

คลิก เพ�อเขา

หนาขอมูล

ศูนยบริการ

คลิก เพ�อเลือก

ศูนยบริการ

ทุกครั้งก�อนส�งคำร�องขอต�างๆ ผู�ใช�งานจำเป�นต�องเลือกผู�แทนจำหน�ายที่ตนเองต�องการทำการติดต�อ จากหน�ารายชื่อศูนย�บร�การก�อนทุกครั้ง

ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers)

หน�าแผนที่ตำแหน�งศูนย�บร�การ
หน�ารายชื่อศูนย�บร�การ

(จัดเร�ยงตามระยะทางใกล�สุด) หน�าติดต�อศูนย�บร�การ

01 02 03



ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers) T-Connect Application page 7110

คลิก เพ�อสงขอซักถามไปยังศูนยบริการ

คลิก เพ�อระบุรุนรถที่ตองการ

คลิก เพ�อสงคำรองขอทดลองขับไปยังศูนยบริการ

คลิก เพ�อโทรติดตอศูนยบริการ

คลิก เพ�อดาวนโหลดโบรชัวร

ขอมูลศูนยบริการ

(ที่อยู, เบอรติดตอ, เวลาทำการ)

01

คลิก เพ�อระบุรุนรถยนตที่ตองการ02

หน�าติดต�อศูนย�บร�การ

ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers)
คำอธิบายหน�าติดต�อศูนย�บร�การ



ติดต�อศูนย�บร�การ (Contact Dealers) T-Connect Application page 7210

ระบุขอมูลที่ตองการสอบถาม01

ระบุช�อผูสอบถามขอมูล02

ระบุเบอรสำหรับติดตอกลับ03
คลิก เพ�อกรอกรายละเอียด

ขอมูลที่ตองการสอบถาม

คลิก เพ�อระบุเวลาที่สะดวกใหติดตอกลับ

คลิก เพ�อยืนยัน และสงคำรองขอ

การสอบถามข�อมูลทั่วไป (Request Inquiry )

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถส�งคำร�องขอเพ�่อสอบถามข�อมูลทั่วไปไปยังศูนย�บร�การทั่วประเทศได�ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

หน�าติดต�อศูนย�บร�การ หน�ากรอกรายละเอียดการสอบถาม
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คลิก เพ�อระบุ

วัน-เวลา ที่ตองการ

นัดหมายทดลองขับ

การส�งคำร�องขอทดลองขับรถ (Request Test Drive)

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถส�งคำร�องขอเพ�่อจองคิวทดลองขับรถไปยังศูนย�บร�การทั่วประเทศได�ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

หน�าติดต�อศูนย�บร�การ หน�ากรอกรายละเอียดขอทดลองขับรถ
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คลิก เพ�อระบุเวลาที่ตองการนัดหมายทดลองขับ

คลิก เพ�อระบุเวลาที่สะดวกใหติดตอกลับ

คลิก เพ�อระบุวันที่ตองการนัดหมายทดลองขับ

ระบุขอมูลที่ตองการสอบถาม 01

ระบุช�อผูสอบถามขอมูล 02

ระบุเบอรสำหรับติดตอกลับ 03

คลิก เพ�อสงคำรองขอทดลองขับไปยังศูนยบริการ

หน�าติดต�อศูนย�บร�การ

การส�งคำร�องขอทดลองขับรถ (Request Test Drive)
คำอธิบายคำร�องขอทดลองขับรถ



ความช�วยเหลือ
ด�านแอปพลิเคชัน
Support Inquiry11
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01 02 03

คลิก เพ�อติดตอ

หน�วยงานชวยเหลือ

ดานแอปพลิเคชัน

คลิก เลือก

เมนูคำสั่ง

คลิก ชวยเหลือ

ในกรณีผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect พบป�ญหาการใช�งาน หร�อต�องการความช�วยเหลือด�านการใช�งานแอปพลิเคชันสามารถติดต�อหน�วยงานช�วยเหลือได�จากเมนูนี้

ความช�วยเหลือด�านแอปพลิเคชัน (Support Inquiry )

หน�าหลัก หน�าเมนูคำสั่ง หน�าเมนูขอความช�วยเหลือด�านแอปพลิเคชัน



โตโยต�าพร�ว�เลจ
Toyota Privilege12
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01 02

คลิก เมนู

สิทธิพิเศษ

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect ที่ได�ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน�จากโตโยต�าพร�ว�เลจเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว สามารถกดเพ�่อเป�ดใช�งานแอปพลิเคชัน
Toyota Privilege Plus ได�จากเมนูทางลัดภายในแอปพลิเคชัน T-Connect

โตโยต�าพร�ว�เลจ (Toyota Privilege)

หน�าหลัก หน�าหลัก T-Privilege Plus*

*การแสดงผลอาจแตกตางกันตามสิทธิภายใตแอปพลิเคชัน T-Privilege Plus



กล�องข�อความ
My Message

*รองรับเฉพาะรถยนต�ที่ติดตั้งอ�ปกรณ�คอนเนคเต็ด
 (สามารถดูข�อมูลเพ��มเติมได�ที่ www.t-connect.in.th )
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01 02

สามารถ คลิก

เพ�อกำหนดเง�อนไข

การคนหา

คลิก

เมนูขอความ

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถรับทราบข�าวสาร รวมถึงข�อความแจ�งเตือนต�างๆ ได�ผ�านทางเมนูกล�องข�อความ

กล�องข�อความ (My Message)

หน�าหลัก หน�ากล�องข�อความ

สัญลักษณจุดสีแดง

บงบอกวามีขอความที่ยังไมไดเปดอาน

(มีขอความใหม, ขอความคงคางที่ยังไมเปดอาน)
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เล�อนสไลด

แถบขอความ

ที่ตองการลบ

ไปทางซายมือ

และ คลิก

สัญลักษณ ลบ

(Delete) เพ�อ

ยืนยันการลบ

ขอความ

คลิก คางที่ขอความ

ที่ตองการลบ

คลิก ที่ Delete

เพ�อเลือกรูปแบบ

การลบขอความ

Delete All : 

ลบทั้งหมด

หรือ

Delete :

ลบขอความ

ที่เลือก

คลิก เมนูขอความ

หน�าหลัก หน�ากล�องข�อความ หน�ากล�องข�อความ

การลบข�อความ (Deleted Message)

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถลบข�อความที่ไม�ต�องการออกจากหน�ากล�องข�อความได� ดังนี้

01 02 03



กล�องข�อความ (My Message) T-Connect Application page 8213

คลิก คางที่

ขอความ

ที่ตองการลบ

คลิก คางที่

ขอความที่ตองการ

เปลี่ยนสถานะ

คลิก ที่ Mark as Read

เพ�อเลือกรูปแบบการ

อานขอความ

Mark all as Read :

อานแลวทั้งหมด

หรือ Mark as Read :

อานขอความที่เลือกแลว

คลิก

เมนูขอความ

หน�าหลัก หน�ากล�องข�อความ หน�ากล�องข�อความ

01 02 03

การกำหนดข�อความอ�านแล�ว (Mark as Read )

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถกำหนดหร�อปรับเปลี่ยนสถานะข�อความในกล�องข�อความ จากข�อความที่ยังไม�ได�อ�านให�กลายเป�นข�อความที่อ�านแล�วได�ดังนี้



สถานะการจองรถ 
Pre-Delivery Status Tracking14
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คลิก เมนู

สถานะการ

จองรถ

คลิก ที่รถที่ตองการ

ตรวจสอบสถานะ สถานะความพรอม

ของรถยนต

สถานะการ

ขอสินเช�อ

ลูกค�าที่ทำการจองรถกับผู�แทนจำหน�าย (ที่ติดตั้งระบบการอัพเดทสถานะ) สามารถดาวน�โหลดแอปพลิเคชัน T-Connect เพ�่อทำการติดตามสถานะการจองรถ
รวมถึงสถานะของการยื่นขอสินเชื่อได�จากแอปพลิเคชัน T-Connect

สถานะการจองรถ (Pre-Delivery Status Tracking)

หน�าหลัก ฟ�งก�ชัน : รายการจองรถ ฟ�งก�ชัน : รายละเอียดและสถานะรถก�อนส�งมอบ

01 02 03
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คลิก เมนู

สถานะการ

จองรถ

ระบุเบอรโทรศัพท

หรือหมายเลขบัตรประชาชน

ที่ลูกคาใหพนักงานขาย

ตอนทำการจองรถใหม

กรณีที่ข�อมูลเบอร�โทรศัพท�หร�อหมายเลขบัตรประชาชนที่ทำการจองรถไม�ตรงกับระบบของทางโตโยต�า ผู�ใช�งานสามารถทำการบันทึกข�อมูลได�ด�วยตนเองเพ�่อทำการดึงข�อมูล

สถานะการจองรถ (Pre-Delivery Status Tracking)

หน�าหลัก หน�าระบุข�อมูลการจองรถ

01 02



T-Tube by Toyota15
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คลิก เมนู

Toyota Tube

ผู�ใช�งานแอปพลิเคชัน T-Connect สามารถรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆ ในการใช�รถยนต�โตโยต�า ได�ผ�าน T-Tube by Toyota

T-Tube by Toyota

หน�าหลัก หน�า T-Tube by Toyota

01 02

*หนาจออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



tconnect@toyota.co.th
www.t-connect.in.th

สอบถามข�อมูลเพ��มได�ที่ : T-Connect Support Center 02-386-2000 กด 3
เวลาทำการ 24 ชั่วโมง ทุกวันไม�เว�นวันหยุดนักขัตฤกษ� 


