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TROUBLE  SHOOTING    

แนวทางแก้ปัญหาขอ้ผดิพลาดการน าสง่ขอ้มลูโครงการ IBS. ส าหรบัเวอรช์ัน่ A01 

1)    กลุ่มขอ้ผดิพลาดดา้นเทคนิค 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
APPSTD00100 ชื่อผูใ้ชง้าน / รหสัผ่านไม่ถูกตอ้ง ตรวจสอบ User Name และ Password  ตวัพมิพเ์ลก็ พมิพใ์หญ่ต่าง ๆ ตอ้ง

เหมอืนกบัทีส่ านกังาน  คปภ. ก าหนด 
APPSTD00200 Version ของเอกสารไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเวอรณ์ชัน่ของเอกกสารทีน่ าสง่ กรณีสง่ช่องทาง Upload ตรวจสอบ

กบัชื่อไฟล ์/กรณีสง่ช่องทาง Web Service ตรวจสอบกบั  Tag StructureInfo 
APPSTD01000 Parameter is Required เฉพาะกรณีสง่ช่องทาง Web Service ตรวจสอบ  Paremeter  ตอ้งสง่มา

ครบถว้นตามทีร่ะบบตอ้งการ 
APPSTD01100 System  Error ระบบมขีอ้ผดิพลาดกรุณาตดิต่อผูด้แูลระบบ 
APPSTD01200 โครงสรา้งแฟ้มไม่ถูกตอ้ง กรณีสง่ช่องทาง Upload ตรวจสอบกบัชื่อไฟล ์/กรณีสง่ช่องทาง Web Service 

ตรวจสอบกบั  Tag StructureInfo เป็นไปตามที ่ส านกังาน คปภ.ก าหนด 
APPSTD01600 ชื่อแฟ้มขอ้มลู (XML) ซ ้า / โครงสรา้งขอ้มลู (Structure) ซ ้า กรณีสง่ช่องทาง Upload ตรวจสอบกบัชื่อไฟล ์/กรณีสง่ช่องทาง Web Service 

ตรวจสอบกบั Tag StructureInfo   น าไปคน้หากบัรายการทีน่ าสง่ส าเรจ็ก่อน
หน้าพบว่าเคยมกีารน าสง่มาก่อน  ดงันัน้ตอ้งน าสง่ไฟล์ หรอื Tag 
StructureInfo  ทีย่งัไม่เคยมกีารน าสง่มาก่อน 

APPSTD01700 
 

TransactionStatus  ทีเ่ป็น  U , C  ตอ้งระบุหมายเลขอา้งองิ ตรวจสอบกบั Transaction Status   ทีเ่ป็น U , C   ReferenceNumber  ไม่มี
การระบุค่า 

APPSTD01900 Transaction ใน XML ไม่สอดคลอ้งกนัระหว่าง Node หลกักบั 
Node ย่อย 

TransactionStatus Node หลกัมคี่าเป็น ‘N’ แต่ Transaction Node ย่อยมคี่า
อื่นทีไ่ม่ใช่ ‘N’ ตรวจสอบ Transaction ใน Node ย่อย ควรจะตอ้งมคี่าเป็น ‘N’ 
ตาม Node หลกั 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
APPSTD02200 XML Header   ไม่ตรงตามที ่คปภ. ก าหนด ตรวจสอบ  XML Header  ตอ้งระบุค่า และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ 

ส านกังาน คปภ 
APPSTD02300 TransactionStatus  หา้มระบุเป็นค่าว่าง เนื่องจากระบบไม่

สามารถปรบัปรุงในฐานขอ้มูลได ้
ตรวจสอบกบั Transaction Status หา้มเป็นค่าว่าง 

APPSTD02400 TransactionStatus ทีเ่ป็น N ตอ้งไม่ระบุค่า  ReferenceNumber ตรวจสอบกบั Transaction Status = N  ReferenceNumbers  หา้มระบุค่า 
APPSTD02500 TransactionStatus ทีเ่ป็น U, C ไม่พบขอ้มลู 

ReferenceNumber และคยีห์ลกั ตามทีร่ะบุในฐาน  Data 
Center 

ตรวจสอบกบั Transaction Status   ทีเ่ป็น U , C   ระบRุeferenceNumber  
จะไปตรวจสอบค่าของตยีห์ลกัตามโครงสรา้ง ในฐานกบัขอ้มลู กบั ค่าทีส่ง่ ถา้
ไม่ตรงกนั แจง้เป็น Error 

APPSTD02600 Transaction Status ตอ้งระบุค่า สถานะของการสง่ขอ้มูล ตอ้ง
ระบุค่า สถานะของการสง่ขอ้มลู N = รายการใหม่,U = รายการ
แกไ้ข C = รายการยกเลกิ  เท่านัน้ 

TransactionStatus ไม่ใช ่ N,U,C  ตอ้งระบุใหถู้กตอ้ง 

APPSTD02700 TransactionStatus ทีเ่ป็น N  ท าการสง่ขอ้มลูซ ้าซอ้นเกนิ 3 ครัง้ กรณีสง่ช่องทาง Web Service   มกีารสง่ขอ้มลูซ ้ากนัเกนิ 3 ครัง้ ตรวจสอบ
จากคยีห์ลกัทีใ่ชใ้นการน าสง่ หรอื ทางบรษิทัประกนัภยัตรวจสอบวธิกีารน าสง่
ขอ้มลูอกีครัง้ 

APPSTD02800 รหสับรษิทัใน  XML  ไม่สอดคลอ้งกบั StructureInfo หรอื ชื่อ
ไฟล ์

กรณีสง่ช่องทาง Upload ตรวจสอบกบัชื่อไฟล ์/ กรณีสง่ช่องทาง ตรวจสอบกบั  
Tag StructureInfo  รหสับรษิทัตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังาน  คปภ.ก าหนด 

APPSTD02900 Encoding ตอ้งเป็น  UTF-8  เท่านัน้ ตรวจสอบ  Encoding  ของเนื้อไฟลท์ีน่ าสง่ ตอ้งก าหนดใหเ้ป็น UTF-8 
APPSTD03000 คยีห์ลกั หา้มเป็นค่าว่าง ตรวจสอบขอ้มลูทีเ่ป็นคยีห์ลกักรณีทีเ่ป็นค่าว่าง 
APPSTD03100 ไม่พบ XML Node หลกั ตรวจสอบ  XML Node ตอ้งมกีารสง่  XML Node  หลกัเสมอ หา้มขาด 
APPSTD05100 เกดิขอ้ผดิพลาดขณะบนัทกึใน  Landing Zone XML  ไฟล ์มปี ญหา  ใหท้ดสอบโดยการเปิด กบั  IE 
APPSTD05110 เกดิขอ้ผดิพลาดในขอ้มลู  XML   XML  ไฟลม์ปี ญหา  ใหท้ดสอบโดยการเปิด กบั  IE 
APPSTD09003 Decompress Error PKI : ขอ้มลูไม่สามารถแตก  Zip ได ้
APPSTD09004 Decrypt Error PKI : ขอ้มลูไม่สามารถถอดรหสัได้ 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
APPSTD09005 Verification failed: No Signature was found in the 

document. 
PKI : ไม่พบ digital  Signature  ในขอ้มลูทีน่ าสง่ 

APPSTD09006 Verification failed: More that one signature was found for 
the document. 

PKI : digital  Signature  มากกว่า 1 ค่า ในขอ้มลูทีน่ าสง่ 

APPSTD09007 The XML signature is not valid. PKI : digital  Signature  ไม่ถูกตอ้ง 
APPSTD09009 The X.509 Certificate is revoked. PKI : CA ทีใ่ชใ้นการน าสง่ถูกเพกิถอน 
APPSTD09010 The X.509 Certificate [subject] could not found in certificate 

store 
PKI : ใช ้ CA  ทีไ่ม่ไดม้กีารตดิตัง้ลงทีเ่ครื่องลูกขา่ยในการน าสง่ขอ้มลู ท าการ
ตดิตัง้ใบรบัรองโดยตดิตัง้จากไฟล ์.p12 

APPSTD09011 The X.509 Certificate is not use before [Current date time] PKI : ใช ้ CA  ล่วงหน้าก่อนวนัเริม่ใชง้านมาน าสง่ขอ้มูล 
APPSTD09012 The X.509 Certificate is expired PKI : CA หมดอายุ ด าเนินการต่ออายุ หรอืจดัซือ้ใบรบัรองฉบบัมาน ามา

ลงทะเบยีนทดแทนตวัเดมิ   
APPSTD09013 The X.509 Certificate is not valid. PKI : ไม่สามารถ Check CA  online  ได ้/  CA  ไม่ถูกตอ้ง แนะน าใหต้ดิต่อ

ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ด าเนินการตรวจสอบสถานะ 
APPSTD09092 เขา้ระบบผดิพลาด ส าหรบัการน าสง่ 2 Way : User name / Password / IP  ไม่ถูกตอ้ง  

ตรวจสอบค่าทีใ่ชใ้นการน าส่ง User name  /  Password / หมายเลข  IP 
Address  เครื่องทีใ่ชใ้นการน าสง่ ไดแ้จง้ลงทะเบยีนไวใ้นระบบ  IBS  แลว้
หรอืไม่ 

APPSTD09094 เชื่อมต่อ Database หรอื Insert ขอ้มลู ไม่ได ้ ส าหรบัการน าสง่ 2 Way : Internal  ไม่สามารถเชื่อมต่อกบัญานขอ้มลูเพือ่
ตรวจสอบการ Authen 

APPSTD09096 AuthenticationKey ผดิพลาด ส าหรบัการน าสง่ 2 Way :  หมายเลข  AuthenKey  ตอ้งใชใ้นการน าสง่ขอ้มลู
ไม่เกนิ 1 ครัง้  1 หมายเลข  AuthenKey ใชส้ าหรบัการน าสง่ต่อ 1 ครัง้เท่านัน้ 

APPSTD09097 AuthenticationKey หมดอายุ ส าหรบัการน าสง่ 2 Way :  หมายเลข  AuthenKey  หมดเวลาทีใ่ชใ้นการน าสง่ 
ค่าเบือ้งตน้ก าหนดไวท้ีไ่ม่เกนิ 15 นาท ี
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2) กลุ่มขอ้ผดิพลาดกลาง 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
SVSTD99990 หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง ตอ้งระบุค่า (NotNull / Not Blank) 
SVSTD99991 ความยาวของขอ้มลูเกนิกว่ามาตรฐาน ปรบัลดขนาด ขนาด (Size) ของขอ้มลูใหเ้ป็นตามทีโ่ครงสรา้งก าหนด 
SVSTD99992 วนัทีร่ะบุค่าไม่สอดคลอ้งตามค่ามาตรฐาน ตรวจสอบรปูแบบวนัที ่ตอ้งเป็น  ปีค.ศ. 4 หลกั ตามดว้ยเดอืน 2 หลกั 

วนัที ่2 หลกั (DataType = Date YYYYMMDD) 
SVSTD99993 ตอ้งระบุค่าเป็นตวัเลขจ านวนเตม็เท่านัน้ ตรวจสอบขอ้มลูตอ้งไม่มทีศนิยม  (DataType = Number(n,0) 
SVSTD99994 ตอ้งระบุค่าเป็นตวัเลขเท่านัน้ ตรวจสอบขอ้มลูตอ้งไม่มตีวัอกัษร หรอื อกัขระอื่นใด นอกจาตวัเลขเท่านัน้ 

(DataType = Number) 
SVSTD99995 ไม่พบขอ้มลูในตารางอา้งองิ ตรวจสอบกบัขอ้มลูตามตารางอา้งองิทีส่ านกังาน  คปภ. ก าหนด 
SVSTD99996 ปี ตอ้งระบุเป็นรปูแบบ ค.ศ. เท่านัน้ รปูแบบปี ตอ้งเป็นปี ค.ศ. 4 หลกัเท่านัน้ 
SVSTD99997 เดอืน ตอ้งระบุค่า 1 - 12  เท่านัน้ ช่วงเดอืน ตอ้งมคี่า 1 - 12 
SVSTD99998 รปูแบบของเวลาไม่ถูกตอ้ง ชัว่โมง ตอ้งระบุค่า 0-23 เท่านัน้ และนาที

ตอ้งระค่า 0-59 เท่านัน้ 
ขอ้มลูเวลา ชม ตอ้งอยู่ในช่วง 0-23 และนาทตีอ้งอยู่ในช่วง 0- 59  

SVSTD99999 รปูแบบค่าทีร่ะบุ 0-100 เท่านัน้ ขอ้มลูเปอรเ์ซน็ตต์อ้งไม่เกนิ 100 % 
SVSTD01000 ขอ้มลูซ ้าใน  Transaction   ตรวจสอบจากคยีห์ลกัตามทีไ่ดป้ระกาศ

ไวใ้นโครงสรา้ง 
ตรวจสอบกบัคยีห์ลกัของแฟ้มขอ้มลู  ตอ้งมรีายการเดยีวเท่านัน้ ตอ้งไม่สง่
มากกว่า 1 รายการ 

SVSTD03000 รหสัจงัหวดัอ าเภอต าบล ไม่พบขอ้มลูในตารางอา้งองิ ตรวจสอบกบัขอ้มลูตามตารางอา้งองิทีส่ านกังาน  คปภ. ก าหนด 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVSTD00100 เลขทีใ่บอนุญาตตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภยั    ไม่สามารถ

อา้งองิกบัฐานขอ้มลูตวัแทน/นายหน้า ของส านกังาน คปภ. 
ตรวจสอบเลขทีใ่บอนุญาตตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภยั ทีน่ าสง่
ถูกตอ้ง ครบถว้น เหมอืนกบัทีร่ายงานไปยงัระบบฐานขอ้มลูตวัแทน/
นายหน้า ของส านกังาน คปภ. (AgentBrokerLicense = ขอ้มลูใน
ฐานขอ้มลูตวัแทน/นายหน้า) 

BRVSTD00300 รายการรบัเบี้ยประกนัภยัไม่สามารถอา้งองิกรมธรรมข์องบรษิทัใน
ฐาน Data Center 

การน าสง่รายการรบั / คนื เบีย้ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูกรมธรรมก์่อนเสมอ ซึง่
พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยี์
หลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVSTD00400 รายการรบัเบี้ยประกนัภยัไม่สามารถอา้งองิ เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั+ เลขทีส่ลกัหลงั  ของบรษิทัในฐาน Data Center 

การน าสง่รายการรบั / คนื เบีย้ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูหลกัหลงัก่อนเสมอ ซึง่
พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยี์
หลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVSTD00600 จ านวนเบีย้ประกนัภยั  ในรายการรบัเบีย้ประกนัภยั  สงูกว่า จ านวน
เบีย้ประกนัภยั ในกรมธรรมป์ระกนัภยั+ สลกัหลงั  

ตรวจสอบจ านวนเบี้ยทีน่ าส่งไปยงัแฟ้มกรมธรรม ์กบัรายการรบัเบี้ย 
(NetPremiumAmt)  

BRVSTD00700 วนัทีเ่ริม่ตน้ความคุม้ครอง  มากกว่า  วนัทีส่ ิน้สุดความคุม้ครอง ระบุวนัทีเ่ริม่ตน้คุม้ครอง ไม่เกนิ วนัทีส่ ิน้สุดความคุม้ครอง EffectiveDate 
<= ExpiryDate 

BRVSTD00800 วนัทีเ่ริม่ตน้ความคุม้ครอง  มากกว่า  วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั ระบุวนัทีเ่ริม่ตน้คุม้ครอง ไม่เกนิ วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั 
EffectiveDate <= EndorsementEffectiveDate 

BRVSTD00900 วนัทีท่ าสญัญา มากกว่า  วนัทีท่ ากรมธรรม์ ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีท่ ากรมธรรม ์AggreeDate <= 
IssuedDate 

BRVSTD01000 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า  วนัทีเ่ริม่ตน้ความคุม้ครอง ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีเ่ริม่ตน้ความคุม้ครอง AggreeDate 
<= ExpiryDate 

BRVSTD01100 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า วนัทีส่ ิน้สุดความคุม้ครอง ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีส่ ิน้สุดความคุม้ครอง AggreeDate <= 
EndorsementEffectiveDate 

BRVSTD01200 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั AggreeDate  
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
<= EndorsementEffectiveDate 

BRVSTD01300 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า  วนัทีร่บัแจง้เหตุ ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีร่บัแจง้เหตุ AggreeDate  <= 
NotifyDate 

BRVSTD01400 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า  วนัทีเ่กดิเหตุ ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีเ่กดิเหตุ AggreeDate  <= LossDate 
BRVSTD01500 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า  วนัทีบ่นัทกึขอ้มลูทางบญัช ี ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีบ่นัทกึขอ้มลูทางบญัช ีAggreeDate 

<= AccountingDate 
BRVSTD01600 วนัทีท่ าสญัญา  มากกว่า  วนัทีท่ ารายการสนิไหม ตรวจสอบวนัทีท่ าสญัญา ไม่เกนิวนัทีท่ ารายการสนิไหม  AggreeDate <= 

AccountingDate 
BRVSTD01700 วนัทีบ่นัทกึขอ้มลูทางบญัช ี น้อยกว่า  วนัทีเ่กดิเหตุ ตรวจสอบวนัทีบ่นัทกึขอ้มลูทางบญัช ีไม่ควรเกนิ วนัเกดิเหตุ  

AccountingDate <=  LossDate 
BRVSTD02000 วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั มากกว่า วนัทีส่ ิน้สุดความคุม้ครอง ตรวจสอบวนัทีผ่ลบงัคบัของสลกัหลงั ไม่เกนิ วนัทีส่ ิน้สุดความคุม้ครอง  

EndorsementEffectiveDate<= ExpiryDate 
BRVSTD02100 รายการจ่ายสนิไหมทดแทนไม่สามารถอา้งองิกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ของบรษิทัในฐาน Data Center 
รายการจ่ายสนิไหมตอ้งมขีอ้มลูในตารางกรมธรรมใ์นฐาน  IBS ก่อนเสมอ 
ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยี์
หลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVSTD02200 รายการจ่ายสนิไหมทดแทนไม่สามารถอา้งองิเลขทีส่นิไหมทดแทน 
ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการจ่ายสนิไหมตอ้งมขีอ้มลูในตารางสนิไหมทดแทนในฐาน  IBS ก่อน
เสมอ ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปได้
ว่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVSTD02300 รายการสนิไหมทดแทนไม่สามารถอา้งองิกรมธรรมป์ระกนัภยั ของ
บรษิทัในฐาน Data Center 

รายการสนิไหมทดแทนตอ้งมขีอ้มลูในตารางกรมธรรมใ์นฐาน  IBS ก่อน
เสมอ ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปได้
ว่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVSTD02800 วนัทีเ่กดิเหตุ   มากกว่า  วนัทีร่บัแจง้เหตุ ระบุวนัทีเ่กดิเหตุ  ไม่เกนิวนัที ่รบัแจง้เหตุ LossDate <= NotifyDate 
BRVSTD02900 วนัทีเ่กดิเหตุ   น้อยกว่า  วนัทีเ่ริม่ตน้ความคุม้ครอง วนัทีเ่ริม่ตน้ความคุม้ครอง ไม่เกนิวนัทีเ่กดิเหตุ EffectiveDate < LossDate 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVSTD03100 รายการแบบการรบัคนืค่าสนิไหมทดแทนไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม์

ประกนัภยั ของบรษิทัในฐาน Data Center 
รายการรบัคนืสนิไหมทดแทนตอ้งมขีอ้มลูในตารางกรมธรรมใ์นฐาน  IBS 
ก่อนเสมอ ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไป
ไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVSTD03200 รายการแบบการรบัคนืค่าสนิไหมทดแทนไม่สามารถอา้งองิเลขที่
สนิไหมทดแทน ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการรบัคนืสนิไหมทดแทนต้องมขีอ้มลูในตารางสนิไหมทดแทนในฐาน  
IBS ก่อนเสมอ ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจ
เป็นไปไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่
ครบถว้น 

BRVSTD03300 รปูแบบเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน  ระบุค่าไม่สอดคลอ้งตาม
มาตรฐาน 

กรณีระบุตวัเลขทัง้หมด 13 หลกัระบบด าเนินการตรวจสอบรปูแบบ ของ
หมายเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน ดงันัน้ ใหต้รวจสอบหมายเลขบตัร
ประชาชนทีน่ าสง่ 

BRVSTD03400 เลขทีใ่บอนุญาตตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภยั  หมดอายุในช่วง
ขายกรมธรรม ์

ตรวจสอบเลขทีใ่บอนุญาต (AgentBrokerLicense  และวนัทีห่มดอายุ
ใบอนุญาตในฐานขอ้มลูของส านกังานคปภ. )   กบัวนัทีเ่ริม่ตน้ 
(EffeciveDate) และสิน้สุดความคุม้ครอง ( ExpiryDate) ของรายการ
กรมธรรม ์   

BRVSTD03600 ประเภทรายการขอ้มลู ="1"  เลขทีส่ลกัหลงัตอ้งเป็นค่าว่าง  และ 
ล าดบัทีส่ลกัหลงัตอ้งเป็น 0 

รายการกรมธรรมเ์ลขทีส่ลกัหลงัตอ้งไม่ระบุค่า และ ล าดบัทีส่ลกัหลงัตอ้งใส่
เป็น 0 เสมอ , (DataType ='1')  และ (EndorsementNumber  ตอ้งเป็นค่า
ว่าง) และ EndorsementSeq  = 0) 
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3) กลุ่มขอ้ผดิพลาดการน าสง่ขอ้มลูประกนัภยัทรพัยส์นิ 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVFIR00100 เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั +ล าดบัทีข่องภยัภายใตก้รมธรรม ์

ประกนัภยั ตรงกบัขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยั ของบรษิทัซ ้าใน
ฐานขอ้มลู Data Center 

 PolicyNumber ,LocationSeq  ตอ้งไม่ซ ้า 

BRVFIR00200 รหสับลอ็ก (BlockCode) หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี รหสัประเทศ  
ตามสถานทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ  ระบุค่าเป็น "ประเทศไทย"    

ถา้ CountryCode = THA(ไทย) หา้มว่าง  แต่ถา้แป็นต่างประเทศใหใ้ชร้หสั 
Block "000000" 

BRVFIR00300 กรมธรรมป์ระกนัภยั  ไม่มกีารระบุจ านวนเงนิเอาประกนัภยัหรอืระบุ
ค่าศูนย ์โปรดตรวจสอบขอ้มลูในบรษิทัของท่าน  

SumInsuredAmt ตอ้งมากกว่า 0 

BRVFIR00400 กรณีรหสัประเภทงาน ="02"  (การประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ
(IAR)) จ านวนเบีย้ประกนัภยัส าหรบัภยัเพิม่อคัคภียั ตอ้งระบุ = 0.0 

ถา้ BusinessClass = 02 เบีย้ FireAdditionalPremium  = 0.0 

BRVFIR00700 รายการเลขทีส่ลกัหลงั ไม่สามารถอา้งองิ เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+
ล าดบัทีข่องภยัภายใตก้รมธรรม ์ประกนัภยั ตรงกบัขอ้มูลกรมธรรม์
ประกนัภยั ของบรษิทัในฐานขอ้มลู Data Center 

ขอ้มลูสลกัหลงั ตอ้งเคยมีอ้มลู PolicyNumber ,LocationSeq ตอ้งเคยมร
อยู่แลว้ในระบบ IBS หรอืหากสง่ขอ้มลูขอ้มลูเขา้มาในรอบเดยีวกนั ขอ้มลู
กรมธรรมต์อ้งไม่ Error  

BRVFIR00800 กรณีประเภทรายการขอ้มลู =  "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ประกนัภยั ) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั   <  0.0  กรณีรหสั
ประเภทงานเป็น "02" หรอื "08" 

ถา้เป็นกรมธรรม ์IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=1 เบี้ย 
IARPremiumSection1 >0.0 

BRVFIR00900 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "2"(ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่กีาร
ปรบัเบี้ยเพิม่)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  <=  0.0 กรณีรหสั
ประเภทงานเป็น "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=2 เบีย้ 
IARPremiumSection1 >=0.0 

BRVFIR01000 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "3"(ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่กีาร
ปรบัเบี้ยลด)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  >=  0.0  กรณีรหสั

ถา้สลกัหลงั IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=3 เบีย้ 
IARPremiumSection1 >=0.0 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ประเภทงานเป็น "02" หรอื "08" 

BRVFIR01100 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "4" ,"5" (ขอ้มลูสลกัหลงัไม่มผีลกระทบ
กบัเบีย้ประกนัภยั และเปลีย่นแปลงผูเ้อาประกนั)   ตอ้งก าหนดค่า
เบีย้ประกนัภยั  = 0.0  เท่านัน้ กรณีรหสัประเภทงานเป็น "02" หรอื 
"08" 

ถา้สลกัหลงั IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=4,5 เบีย้ 
IARPremiumSection1 =0.0 

BRVFIR01200 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "6"(ขอ้มลูสลกัหลงัยกเลกิกรมธรรม์
ประกนัภยั)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  >  0.0 กรณีรหสั
ประเภทงานเป็น "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=6 เบีย้ 
IARPremiumSection1 <0.0 

BRVFIR01300 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "7"(ขอ้มลูสลกัหลงัเพิม่สถานทีต่ ัง้
ทรพัยส์นิ)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  <  0.0 กรณีรหสัประเภท
งานเป็น "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=4,5 เบีย้ 
IARPremiumSection1 =0.0 

BRVFIR01400 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "7"(ขอ้มลูสลกัหลงัเพิม่สถานทีต่ ัง้
ทรพัยส์นิ) เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ล าดบัทีส่ลกัหลงั+ล าดบัทีข่อง
ภยัภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั ซ ้าในฐานขอ้มลู Data Center 

DataType = 7 ตรวจสอบ Key ดงัต่อไปน้ี CompanyCode, PolicyNo, 
LocationSeq ตอ้งไม่ซ ้ากบัในฐาน IBS เนื่องจากเป็นการเพิม่สถานทีต่ ัง้
ทรพัยส์นิ 

BRVFIR01500 เลขทีข่องสลกัหลงั  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  และ ล าดบัทีส่ลกัหลงั
มากกว่า 0 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู  ไม่เท่ากบั "1"(ขอ้มลู
กรมธรรมป์ระกนัภยั)   

ถา้ DataType <>  1   ขอ้มลู Endorsement 
Number ตอ้งไม่เท่ากบัว่าง และ EndorsementSeq >0 

BRVFIR01600 วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั   หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณีประเภท
รายการขอ้มลู  ไม่เท่ากบั "1" (ขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ถา้ DataType <>  1   ขอ้มลู Endorsement 
EffectiveDate ตอ้งค่าไม่ว่าง 

BRVFIR01700 รายการเลขทีส่นิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิ  เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั+ล าดบัทีข่องภยัภายใตก้ธ. ของบรษิทัในฐานขอ้มลู Data 
Center 

การสง่รายการสนิไหมตอ้งมขีอ้มลูในตารางกรมธรรม(์1.1) ก่อน ( 
PolicyNumber ,LocationSeq) 

BRVFIR01800 รหสัภยันอก  หา้มระบุเป็นค่าว่างกรณีเป็นภยัไม่โดดเดีย่ว  ถา้ RiskFlag = N and LocationSeq >0 ขอ้มลู RiskCode หา้มว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVFIR01900 ระบุจ านวนเงนิเป็น  ค่าตดิลบ  เท่านัน้  กรณีประเภทกลุ่มรายการ =

"CP" , ="CS" 
ถา้ ClaimGroup ="CP" , ="CS" ขอ้มลู ClaimAmt <0 

BRVFIR02000 ระบุจ านวนเงนิเป็น  ค่าบวก  เท่านัน้  กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"P" (จ่ายค่าสนิไหมทดแทน(Paid  Claim)) ,"S" (รบัคนื 
(Subrogation &    Salvage)) 

ถา้ ClaimGroup ="P" , ="S" ขอ้มลู ClaimAmt >1 

BRVFIR02100 รายการสนิไหมทดแทน กรณี ประเภทของรายการ="1"(ค่าสนิไหม
ทดแทน)     ประเภทของภยั  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง 

ถา้ ClaimType=1 ขอ้มลู CoverageType หา้มว่าง 

BRVFIR02200 กรณีสถานะของรายการสนิไหมทดแทน = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถ
อา้งองิขอ้มลู สถานะของรายการสนิไหมทดแทน  = "1" (เปิดเคลม) 
ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=2 ขอ้มลู ตอ้งมขีอ้มลู ClaimNumber ทีเ่ป็น ClaimType=1 
อยู่แลว้เท่านัน้ ClaimNumber ในตารางสนิไหม (3) 

BRVFIR02300 กรณีสถานะของรายการสนิไหมทดแทน= "3" (เปิดเรื่องใหม่) ไม่
สามารถอา้งองิขอ้มลูสถานะของรายการสนิไหมทดแทน = "2" (ปิดเค
ลม) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=3 ขอ้มลู ตอ้งมขีอ้มลู ClaimNumber ทีเ่ป็น ClaimType=2 
อยู่แลว้เท่านัน้ ClaimNumber ในตารางสนิไหม (3) 

BRVFIR02400 กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอา้งองิประเภท
กลุ่มรายการ = "P" (จ่ายค่าสนิไหมทดแทน(Paid  Claim))  "หรอื "S" 
(รบัคนื (Subrogation and Salvage)) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimGroup ="CP" , ="CS" ตอ้งมขีอ้มลู  ClaimNumber,ClaimSeq 
ทีม่สีถานะ  ClaimGroup ="P" ,"CS" อยู่แลว้ในตารางสนิไหม (3) 

BRVFIR02500 รายการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน (เลขทีส่นิไหมทดแทน)  ของบรษิทัในฐานขอ้มูล Data 
Center 

การจ่ายสนิไหมทดแทนในตารางตารางการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน (4) ตอ้ง
ทขีอ้มลู  ClaimNumber ใน. ตารางรายการสนิไหมทดแทน (3) อยู่แลว้ 

BRVFIR02800 กรณีประเภทรายการขอ้มลู =  "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ประกนัภยั ) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรบัอคัคภียัและภยั
เพิม่ <  0.0  กรณีรหสัประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรอื "08" 

ถา้เป็นกรมธรรม ์FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=1 เบีย้ 
FirePremiumSection1 >0.0 

BRVFIR02900 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "2"(ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่กีาร ถา้สลกัหลงั FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=2 เบีย้ 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ปรบัเบี้ยเพิม่) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรบัอคัคภียัและภยั
เพิม่ <=  0.0 กรณีรหสัประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรอื "08" 

FirePremiumSection1 >=0.0 

BRVFIR03000 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "3"(ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่กีาร
ปรบัเบี้ยลด)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรบัอคัคภียัและภยั
เพิม่ >=  0.0 กรณีรหสัประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=3 เบีย้ 
FirePremiumSection1 <=0.0 

BRVFIR03100 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "4" ,"5" (ขอ้มลูสลกัหลงัไม่มผีลกระทบ
กบัเบีย้ประกนัภยั และเปลีย่นแปลงผูเ้อาประกนั)   ตอ้งก าหนดค่า
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัอคัคภียัและภยัเพิม่ = 0.0  เท่านัน้ กรณีรหสั
ประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=4,5 เบี้ย 
FirePremiumSection1 =0.0 

BRVFIR03200 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "6"(ขอ้มลูสลกัหลงัยกเลกิกรมธรรม์
ประกนัภยั)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรบัอคัคภียัและภยั
เพิม่ >  0.0  กรณีรหสัประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=6 เบีย้ 
FirePremiumSection1 <0.0 

BRVFIR03300 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "7"(ขอ้มลูสลกัหลงัเพิม่สถานทีต่ ัง้
ทรพัยส์นิ)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรบัอคัคภียัและภยัเพิม่ 
<  0.0 กรณีรหสัประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรอื "08" 

ถา้สลกัหลงั FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=7เบีย้ 
FirePremiumSection1 >0.0 

BRVFIR06000 ไม่สามารถอา้งองิ ผูเ้อาประกนัภยัทีต่อ้งการ "ยกเลกิ"  ในฐานขอ้มลู  
Data Center 

การยกเลกิขอ้มลู ตารางผูเ้อาประกนัภยั และผูร้บัประโยชน์(1.2) ตอ้งมี
ขอ้มลูเดมิอยู๋แลว้เท่านัน้  

BRVFIR07000 รายการกรมธรรม ์ไม่พบขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยั การบนัทกึรายการกรมธรรม  ตอ้งมขีอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัอย่างน้อย 1 คน 
BRVFIR07100 รายการผูเ้อาประกนัภยั ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม์ การบนัทกึรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์่งมา

ดว้ยเท่านัน้ 
BRVFIR07500 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้อา

ประกนัพบขอ้ผดิพลาด 
การบนัทกึรายการกรมธรรม  ขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกตอ้งสามารถ
บนัทกึไดทุ้กคนในกรมธรรมน์ัน้ๆ 

BRVFIR07600 รายการผูเ้อาประกนัภยัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ การบนัทกึรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมท์ึผ่่าน
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด การบนัทกึดว้ยเท่านัน้ 

BRVFIR09510 รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์
พบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการสลกัหลงั  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVFIR09520 รายการรบั / คนื เบีย้ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการรบั / คนื เบีย้ ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVFIR09530 รายการสนิไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทน ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVFIR09540 รายการสนิไหมทดแทนรบัคนืไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สนิไหมทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทนรบัคนื ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่าน
ก่อนแลว้เท่านัน้ 

BRVFIR09550 รายการจ่ายสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการจ่ายสนิไหม ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 
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4) กลุ่มขอ้ผดิพลาดการน าสง่ขอ้มลูประกนัภยัทางทะเลและการขนสง่ 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMAR00100 เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั / เลขทีส่ลกัหลงั +ล าดบัทีข่องเทีย่วเรอื

ภายใตO้pen Cover หรอืOpen Policy หนึ่งๆ  ของบรษิทัซ ้าใน
ฐานขอ้มลู Data Center 

PolicyNumber,EndorsementSeq ,ShipSeq ตอ้งไม่ซ ้ากนั 

BRVMAR00200 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู = "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ประกนัภยั) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั   <  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =1 ขอ้มลู NetPremiumAmt >0.0 

BRVMAR00300 สถานะสนิคา้ หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกนัภยั="CA","CS","CT","LA" 

ถา้ PolicyType="CA","CS","CT","LA" (ทีไ่ม่ใช่ตวัเรอื)  ขอ้มลู 
StatusofGoods หา้มว่าง 

BRVMAR00400 ประเภทของความรบัผดิ หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภท
กรมธรรมป์ระกนัภยั="LA" 

ถา้ PolicyType="LA" (ทีไ่ม่ใช่ตวัเรอื)  ขอ้มลู SLiabilityType หา้มว่าง 

BRVMAR00500 ประเภทของเรอื หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกนัภยั="HL" 

ถา้ PolicyType="HL" (ทีไ่ม่ใช่ตวัเรอื)  ขอ้มลู ShipType หา้มว่าง 

BRVMAR00600 ปีทีส่รา้งเรอื หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกนัภยั="HL" 

ถา้ PolicyType="HL" (ทีไ่ม่ใช่ตวัเรอื)  ขอ้มลู ShipBuiltYear หา้มว่าง 

BRVMAR00700 ประเภทสนิคา้ หา้มก าหนดเป็นค่าว่างกรณีประเภทกรมธรรม์
ประกนัภยั="CA","CS","CT" 

ถา้ PolicyType="CA","CS","CT"  ขอ้มลู CargoType หา้มว่าง 

BRVMAR00800 ลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทงาน=
"CA","CS" 

ถา้ PolicyType="CA","CS"  ขอ้มลู PackagingType หา้มว่าง 

BRVMAR00900 ประเทศตน้ทาง  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีสถานะสนิคา้=
"I","E","L","O" 

ถา้ StatusofGoods = ="I","E","L","O"   ขอ้มลู StartCountry หา้มว่าง 

BRVMAR01000 ประเทศปลายทาง  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทของขนสง่= ถา้ StatusofGoods = ="I","E","L","O"   ขอ้มลู DestinationCountry หา้ม
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
"I","E","O" ว่าง  

BRVMAR01100 น ้าหนกัเรอื ตอ้งมากกว่า 0  กรณีประเภทกรมธรรมป์ระกนัภยั="HL" ถา้ PolicyType="HL" (ทีไ่ม่ใช่ตวัเรอื)  ขอ้มลู GrossTonnage >0 
BRVMAR01300 รายการสลกัหลงั ไม่สามารถอา้งองิ เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ล าดบั

ทีข่องเทีย่วเรอื ของบรษิทัในฐานขอ้มลู Data Center 
การบนัทกึรายการสลกัหลงั ตอ้งมขีอ้มลู (PolicyNumber,ShipSeq) เดมิอยู่
แลว้ หรอืสง่มาในงวดเดยีวกนั โดยตอ้งสามารถผ่านการบนัทกึได้ 

BRVMAR01500 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "2" (ขอ้มลูสลกัหลงั ในกรณีทีม่กีาร
ปรบัเบี้ยเพิม่)  หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  <=  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =2 ขอ้มลู NetPremiumAmt >=0.0 

BRVMAR01600 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "3" (ขอ้มลูสลกัหลงั ในกรณีทีม่กีาร
ปรบัเบี้ยลด) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  >=  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =3 ขอ้มลู NetPremiumAmt <=0.0 

BRVMAR01700 กรณีประเภทรายการขอ้มลู= "4" ,"5" (ขอ้มลูสลกัหลงัไม่มผีลกระทบ
กบัเบีย้ประกนัภยั และเปลีย่นแปลงผูเ้อาประกนั)   ตอ้งก าหนดค่า
เบีย้ประกนัภยั  = 0.0  เท่านัน้ 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =4,5 ขอ้มลู NetPremiumAmt =0.0 

BRVMAR01800 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "6" (ขอ้มลูสลกัหลงัยกเลกิกรมธรรม์
ประกนัภยั) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  >  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =6 ขอ้มลู NetPremiumAmt >0 

BRVMAR01900 กรณีประเภทรายการขอ้มลู = "7"(ขอ้มลูสลกัหลงัเพิม่ล าดบัเทีย่วเรอื)   
หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  <  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =7 ขอ้มลู NetPremiumAmt >1 

BRVMAR02000 เลขทีข่องสลกัหลงั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง และ ล าดบัทีส่ลกัหลงั
มากกว่า 0  กรณีประเภทของรายการขอ้มลู ไม่เท่ากบั "1" (ขอ้มลู
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ขอ้มลูสลหัหลงั DataType <> 1 ขอ้มลู EndorsementNumber ตอ้งไม่
เท่ากบัว่าง และ EndorsementSeq > 0 

BRVMAR02100 วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภท
รายการขอ้มลู ไม่เท่ากบั "1" (ขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ถา้ DataType <>  1   ขอ้มลู Endorsement  EffectiveDate ตอ้งค่าไม่ว่าง 

BRVMAR02200 รายการสนิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิ  เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั+ล าดบัทีข่องเทีย่วเรอื ของบรษิทัในฐานขอ้มูล Data 
Center 

การสง่รายงานสนิไหม  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านในระบบ ( 
PolicyNumber ,ShipSeq) 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMAR02400 ระบุจ านวนเงนิเป็น ค่าตดิลบ เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ 

="CP" , ="CS" 
ถา้ ClaimGroup ="CP" , "CS" ,"CR" ขอ้มลู ClaimAmt <0.0 

BRVMAR02500 ระบุจ านวนเงนิเป็น ค่าบวก เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ = 
"P"(จ่ายค่าสนิไหมทดแทน(Paid Claim)),"S" ( รบัคนื(Subrogation 
& Salvage)) 

ถา้ ClaimGroup ="P" , "S"  ขอ้มลู ClaimAmt <0.0 

BRVMAR02600 กรณีสถานะค่าสนิไหม = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถอา้งองิขอ้มลู
สถานะค่าสนิไหม = "1" (เปิดเคลม) ในฐานขอ้มูล Data Center 

ถา้ ClaimType=2 ตอ้งมรีายการ ClaimType=1 (ClaimNumber) อยู่แลว้ 

BRVMAR02700 กรณีสถานะค่าสนิไหม = "3" (เปิดเรื่องใหม่) ไม่สามารถอา้งองิขอ้มลู
สถานะค่าสนิไหม = "2" (ปิดเคลม) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=3 ตอ้งมรีายการ ClaimType=2 (ClaimNumber) อยู่แลว้ 

BRVMAR02800 กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอา้งองิประเภท
กลุ่มรายการ = "P/S" (จ่าย/รบัคนืสนิไหม)ในฐานขอ้มลู Data Center 

การบนัทกึรายการสนิไหม ClaimGroup ="CP" , "CS" ตอ้งม ีClaimGroup 
="P" , "S" (ClaimNumber,ClaimSeq)  เดมิอยู่แลว้ 

BRVMAR02900 รายการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน (เลขทีส่นิไหมทดแทน)  ของบรษิทัในฐานขอ้มูล Data 
Center 

การบนัทกึรายการสนิไหมจ่าย ตอ้งมขีอ้มลูเลขทีส่นิไหมทดแทนในตาราง
รายการสนิไหมทดแทน(ClaimNumber) แลว้เท่านัน้ 

BRVMAR07000 รายการกรมธรรม ์ไม่พบขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยั การบนัทกึขอ้มลูรายการกรมธรรม ์ ตอ้งมขีอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัอย่างน้อย 1 
คน 

BRVMAR07100 รายการผูเ้อาประกนัภยั ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม ์ การบนัทกึขอ้มลูรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์ง่
มาดว้ยเท่านัน้ 

BRVMAR07500 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้อาประกนั
พบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการกรมธรรม ์ ขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกตอ้ง
สามารถบนัทกึไดทุ้กคนในกรมธรรมน์ัน้ๆ 

BRVMAR07600 รายการผูเ้อาประกนัภยัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมท์ึผ่่าน
การบนัทกึดว้ยเท่านัน้ 

BRVMAR09510 รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ การบนัทกึขอ้มลูรายการสลกัหลงั  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ขอ้ผดิพลาด เท่านัน้ 

BRVMAR09520 รายการรบั / คนื เบีย้ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการรบั / คนื เบีย้ ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVMAR09530 รายการสนิไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทน ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVMAR09540 รายการสนิไหมทดแทนรบัคนืไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สนิไหมทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทนรบัคนื ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่าน
ก่อนแลว้เท่านัน้ 

BRVMAR09550 รายการจ่ายสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการจ่ายสนิไหม ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 
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5) กลุ่มขอ้ผดิพลาดการน าสง่ขอ้มลูประกนัภยัเบด็เตลด็ 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMIS00300 รายการกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  ไม่มกีารระบุจ านวนเงนิเอาประกนัภยั 

หรอืระบุค่าศูนย ์โปรดตรวจสอบขอ้มลูในบรษิทัของท่าน 
SumInsuredAmt >0 หรอื หา้มว่าง 

BRVMIS00400 ประเภทความคุม้ครอง  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงาน
หลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกนัภยัโจรกรรม) 

MainClass=01 และ SubClass=01 ขอ้มลู CoverageType หา้มว่าง 

BRVMIS00500 ประเภทความคุม้ครอง  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงาน
หลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ)    และ ประเภทงานย่อย =
"03"(การประกนัภยัส าหรบัเงนิ) 

MainClass=01 และ SubClass=03 ขอ้มลู CoverageType หา้มว่าง 

BRVMIS00600 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกนัภยัโจรกรรม) 

MainClass=01 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS00700 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"03"(การประกนัภยัส าหรบัเงนิ) 

MainClass=01 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS00800 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"06"(การประกนัภยักระจก) 

MainClass=01 และ SubClass=06 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS00900 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"07"(การประกนัภยัทีอ่ยู่อาศยัแบบเพคเกจ) 

MainClass=01 และ SubClass=07 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMIS01000 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท

งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"08"(การประกนัภยัธุรกจิขนาดย่อม) 

MainClass=01 และ SubClass=08 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01100 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย) และ 
ประเภทงานย่อย ="01"(การความรบัผดิจากสถานประกอบการ) 

MainClass=02 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01200 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย) และ 
ประเภทงานย่อย ="02"(ความรบัผดิอนัเกดิจากผลติภณัฑ)์ 

MainClass=02 และ SubClass=02 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01300 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย) และ 
ประเภทงานย่อย ="03"(ความรบัผดิจากวชิาชพี) 

MainClass=02 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01400 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย) และ 
ประเภทงานย่อย ="04"(ความรบัผดิจากขนสง่วตัถุอนัตราย) 

MainClass=02 และ SubClass=04 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01500 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย) และ 
ประเภทงานย่อย ="05"(ความรบัผดิจากการประกอบกจิการควบคุม) 

MainClass=02 และ SubClass=05 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01600 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="03" (การประกนัภยัวศิวกรรม) และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกนัภยัเครื่องจกัร) 

MainClass=03 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01700 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="03" (การประกนัภยัวศิวกรรม) และ ประเภทงานย่อย =

MainClass=03 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
"03"(การประกนัภยัเครื่องอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส)์ 

BRVMIS01800 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="03" (การประกนัภยัวศิวกรรม) และ ประเภทงานย่อย =
"04"(การประกนัภยัการปฎบิตัติามสญัญา - Contract Work) 

MainClass=03 และ SubClass=04 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS01900 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="04" (การประกนัภยัความเสีย่งภยัดา้นการเงนิ และการค ้า
ประกนั )  และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกนัภยัความซื่อสตัย์
ของลูกจา้ง) 

MainClass=04 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS02000 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="04" (การประกนัภยัความเสีย่งภยัดา้นการเงนิ และการค ้า
ประกนั ) และ ประเภทงานย่อย ="03"(การประกนัภยัสนิเชื่อทาง
การคา้) 

MainClass=04 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS02100 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"02"(การประกนัภยัความเสีย่งภยัทุกชนิด) 

MainClass=01  และ SubClass=02 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS02200 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณี  ประเภท
งานหลกั ="01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ) และ ประเภทงานย่อย =
"10"(การประกนัภยัสทิธกิารเช่า) 

MainClass=01 และ SubClass=10  ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง 

BRVMIS02300 ความเสยีหายเตม็มลูค่าหรอืความเสยีหายต ่ากว่ามลูค่าเตม็ หา้ม
ก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกนัภยัโจรกรรม) 

MainClass=01 และ SubClass=01 ขอ้มลู FullValueOrFirstLoss หา้มว่าง 

BRVMIS02600 สถานประกอบการ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั 
= "01" (การประกนัภยัทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="06"(การ

MainClass=01 และ SubClass=06 ขอ้มลู FieldString01 หา้มว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ประกนัภยักระจก) 

BRVMIS02700 สถานประกอบการ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั 
="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงาน
ย่อย ="01"(ความรบัผดิจากสถานประกอบการ) 

MainClass=02 และ SubClass=01 ขอ้มลู FieldString01 หา้มว่าง 

BRVMIS02800 สถานประกอบการ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั 
="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงาน
ย่อย ="05"(การประกนัภยัความรบัผดิอนัเกดิจากการประกอบกจิการ
ควบคุมประเภทที ่3) 

MainClass=02 และ SubClass=05 ขอ้มลู FieldString01 หา้มว่าง 

BRVMIS02900 อาณาเขต  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั ="02" 
(การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกนัภยัความรบัผดิจากบุคคลภายนอก) 

MainClass=02 และ SubClass=01 ขอ้มลู Territory หา้มว่าง 

BRVMIS03000 อาณาเขต  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั ="02" 
(การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงานย่อย 
="04"(การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายจากการขนสง่วตัถุ
อนัตรายทางบก) 

MainClass=02 และ SubClass=04 ขอ้มลู Territory หา้มว่าง 

BRVMIS03100 ประเภทวตัถุอนัตราย  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงาน
หลกั ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภท
งานย่อย ="04" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายจากการ
ขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก) 

MainClass=02 และ SubClass=04 ขอ้มลู HazardousMaterial หา้มว่าง 

BRVMIS03200 ปีรถ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั ="02" (การ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงานย่อย ="04" 
(การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตราย
ทางบก) 

MainClass=02 และ SubClass=04 ขอ้มลู HazardousMaterial หา้มว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMIS03300 ขนาดรถ  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั ="02" 

(การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงานย่อย 
="04"(การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายจากการขนสง่วตัถุ
อนัตรายทางบก) 

MainClass=02 และ SubClass=04 ขอ้มลู FieldNumeric01 หา้มว่าง 

BRVMIS03400 ประเภทผลติภณัฑ ์ หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั 
="02" (การประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมาย)  และ ประเภทงาน
ย่อย ="02" (การประกนัภยัความรบัผดิอนัเกดิจากผลติภณัฑ)์ 

MainClass=02 และ SubClass=02 ขอ้มลู ProductType หา้มว่าง 

BRVMIS03500 ล าดบัทีผู่เ้อาประกนัภยั ในรายละเอยีดผูเ้อาประกนัภยัตามกรมธรรม์
ของบรษิทัซ ้าในฐานขอ้มลู Data Center 

(PolicyNumber ,EndorsementNumber, InsuredSeq) หา้มซ ้า 

BRVMIS03600 เลขทีส่ลกัหลงั ของบรษิทัซ ้าในฐาน  Data Center EndorsementNumber หา้มซ ้า 
BRVMIS03700 รายการสลกัหลงั ไม่สามารถอา้งองิ เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั  ของ

บรษิทัในฐานขอ้มลู Data Center 
ขอ้มลูสลกัหลงั ตอ้งเคยมีอ้มลู PolicyNumber  ตอ้งเคยมรอยู่แลว้ในระบบ 
IBS หรอืหากสง่ขอ้มลูขอ้มลูเขา้มาในรอบเดยีวกนั ขอ้มูลกรมธรรมต์อ้งไม่ 
Error  

BRVMIS03800 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู = "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ประกนัภยั) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั   <  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =1 ขอ้มลู NetPremiumAmt >0.0 

BRVMIS03900 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู = "2" (ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่ี
การปรบัเบี้ยเพิม่)   หา้มก าหนดค่าเบี้ยประกนัภยั  <  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =2 ขอ้มลู NetPremiumAmt >=0.0 

BRVMIS04000 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู = "3" (ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่ี
การปรบัเบี้ยลด)   หา้มก าหนดค่าเบี้ยประกนัภยั  >  0.0 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =3 ขอ้มลู NetPremiumAmt <=0.0 

BRVMIS04100 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู= "4" ,"5" (ขอ้มลูสลกัหลงัไม่มี
ผลกระทบกบัเบีย้ประกนัภยั และเปลีย่นแปลงผูเ้อาประกนั)   ตอ้ง
ก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  = 0.0  เท่านัน้ 

รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =4,5 ขอ้มลู NetPremiumAmt =0.0 

BRVMIS04200 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู= "6" (ขอ้มลูสลกัหลงัยกเลกิ รายงานสลกัหลงัทีม่ ีDataType =6 ขอ้มลู NetPremiumAmt >0 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
กรมธรรมป์ระกนัภยั)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  >  0.0 

BRVMIS04300 เลขทีข่องสลกัหลงั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  และล าดบัสลกัหลงัมคี่า
มากกว่า 0   กรณีประเภทของรายการขอ้มลู ไม่เท่ากบั "1" (ขอ้มลู
กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ขอ้มลูสลหัหลงั DataType <> 1 ขอ้มลู EndorsementNumber ตอ้งไม่
เท่ากบัว่าง และ EndorsementSeq > 0 

BRVMIS04400 วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั   หา้มก าหนดเป็นค่าว่างกรณีประเภท
รายการขอ้มลู  ไม่เท่ากบั "1" (ขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ขอ้มลูสลหัหลงั DataType <> 1 ขอ้มลู EndorsementNumber ตอ้งไม่
เท่ากบัว่าง และ EndorsementSeq > 0 

BRVMIS04600 รายการสนิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิ  เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั  ของบรษิทัในฐานขอ้มลู Data Center 

การสง่รายงานสนิไหม  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านในระบบแลว้ ( 
PolicyNumber) 

BRVMIS04800 ระบุจ านวนเงนิเป็น  ค่าตดิลบ  เท่านัน้  กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"CP" , ="CS" 

ถา้ ClaimGroup ="CP" , "CS" ,"CR" ขอ้มลู ClaimAmt <0.0 

BRVMIS04900 ระบุจ านวนเงนิเป็น  ค่าบวก  เท่านัน้  กรณีประเภทกลุ่มรายการ =  
"P"(จ่ายค่าสนิไหมทดแทน) ,"R"(รบัคนื) 

ถา้ ClaimGroup ="P" , "S"  ขอ้มลู ClaimAmt <0.0 

BRVMIS05000 กรณีสถานะค่าสนิไหม = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถอา้งองิขอ้มลู
สถานะค่าสนิไหม = "1" (เปิดเคลม) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=2 ตอ้งมรีายการ ClaimType=1 (ClaimNumber) อยู่แลว้ 

BRVMIS05100 กรณีสถานะค่าสนิไหม = "3" (เปิดเรื่องใหม่) ไม่สามารถอา้งองิขอ้มลู
สถานะค่าสนิไหม = "2" (ปิดเคลม) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=3 ตอ้งมรีายการ ClaimType=2 (ClaimNumber) อยู่แลว้ 

BRVMIS05200 กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอา้งองิประเภท
กลุ่มรายการ = "P/S" (จ่าย/รบัคนืสนิไหม)ในฐานขอ้มลู Data Center 

การบนัทกึรายการสนิไหม ClaimGroup ="CP" , "CS" ตอ้งม ีClaimGroup 
="P" , "S" (ClaimNumber,ClaimSeq)  เดมิอยู่แลว้ 

BRVMIS05300 รายการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน (เลขทีส่นิไหม+วนัทีน่ดัจ่าย)  ของบรษิทัในฐานขอ้มลู Data 
Center 

การบนัทกึรายการสนิไหมจ่าย ตอ้งมขีอ้มลูเลขทีส่นิไหมทดแทนในตาราง
รายการสนิไหมทดแทน(ClaimNumber) แลว้เท่านัน้ 

BRVMIS05400 ขอ้มลูกรมธรรมไ์ม่สามารถอา้งองิความคุม้ครอง ในรายการ  
Transaction  

การบนัทกึรายการกรมธรรม  ตอ้งมขีอ้มลูความคุม้ครอง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMIS05500 ขอ้มลูกรมธรรมไ์ม่สามารถอา้งองิผูเ้อาประกนัภยั ในรายการ  

Transaction  
การบนัทกึรายการกรมธรรม  ตอ้งมผีูเ้อาประกนัภยั  

BRVMIS06000 รายการกรมธรรม ์ไม่พบขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยั การบนัทกึรายการกรมธรรม  ตอ้งมขีอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัอย่างน้อย 1 คน 
BRVMIS07100 รายการผูเ้อาประกนัภยั ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม์ การบนัทกึรายการผูเ้อาประกนัภยั  ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์่งมา

ดว้ยโดยขอ้มลูกรมธรรมน์ัน้ตอ้งผ่านดว้ยเท่านัน้ 
BRVMIS07200 รายการความคุม้ครอง ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม์  
BRVMIS07500 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้อาประกนั

พบขอ้ผดิพลาด 
การบนัทกึรายการกรมธรรม  ขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกตอ้งสามารถ
บนัทกึไดทุ้กคนในกรมธรรมน์ัน้ๆ 

BRVMIS07600 รายการผูเ้อาประกนัภยัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมท์ึผ่่าน
การบนัทกึดว้ยเท่านัน้ 

BRVMIS07700 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ครองพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการกรมธรรม  ขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกตอ้งสามารถ
บนัทกึไดทุ้กคนในกรมธรรมน์ัน้ๆ 

BRVMIS07800 รายการความคุม้ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบทักึรายการความคุม้ครอง  ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์ง่มาดว้ย
โดยขอ้มลูกรมธรรมน์ัน้ตอ้งผ่านดว้ยเท่านัน้ 

BRVMIS07900 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการรายละเอยีด
เบด็เตลด็อื่น ๆ พบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการกรมธรรม ์ตอ้งมรีายการรายละเอยีดเบด็เตลด็ทีผ่่านดว้ย
เท่านัน้ 

BRVMIS07910 รายการรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจาก
รายการกรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการรายละเอยีดเบด็เตลด็ ตอ้งมขีอ้มลูรายการกรมธรรมท์ี่
ผ่านดว้ยเท่านัน้ 

BRVMIS07920 รายการรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม ์ การบนัทกึรายการรายละเอยีดเบด็เตลด็ ตอ้งมขีอ้มลูรายการกรมธรรมท์ี่
ผ่านดว้ยเท่านัน้ 

BRVMIS07940 รายการกรมธรรม ์ไม่พบรายการรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ เฉพาะ
เงือ่นไขกลุ่มประเภทงานอา้งองิตามโครงสรา้ง 

การบนัทกึรายการกรมธรรม ์ตอ้งมรีายการรายละเอยีดเบด็เตลด็ทีผ่่านดว้ย
เท่านัน้ 

BRVMIS08000 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั MainClass=01 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง  
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกนัภยัโจรกรรม)   
ไม่ถูกตอ้งตามรางอา้งองิ 

ตอ้งอา้งองิตามเอกสารพกิดัอตัราเบีย้ประกนัอคัคภียั  (ลกัษณะทีใ่ชเ้ป็น)  
ได ้

BRVMIS08100 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)    และ ประเภทงานย่อย ="03"(การประกนัภยัส าหรบัเงนิ) 
ไม่ถูกตอ้งตามตารางอา้งองิ 

MainClass=01 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง  
ตอ้งอา้งองิตามเอกสารพกิดัอตัราเบีย้ประกนัอคัคภียั(ลกัษณะทีใ่ชเ้ป็น) ได ้

BRVMIS08210 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="02"(การประกนัความเสีย่งภยัทุก
ชนิด) ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=01 และ SubClass=02 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08220 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="06"(การประกนัภยักระจก) ไม่
ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=01 และ SubClass=06 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08230 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="07"(การประกนัภยัทีอ่ยู่อาศยั
แบบแพค็เกจ) ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=01 และ SubClass=07 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08240 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="08"(การประกนัภยัธุรกจิขนาด
ย่อมแบบแพค็เกจ) ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ช้
เป็น) 

MainClass=01 และ SubClass=08 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08250 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="01" (การประกนัภยั
ทรพัยส์นิ)  และ ประเภทงานย่อย ="10"(การประกนัภยัสทิธกิารเช่า) 
ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=01 และ SubClass=10 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08260 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="02" (การประกนัภยั
ความรบัผดิตามกฏหมาย)  และ ประเภทงานย่อย ="01"(การ

MainClass=02 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ประกนัภยัความรบัผดิจากบุคคลภายนอก) ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั 
(ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08270 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="02" (การประกนัภยั
ความรบัผดิตามกฏหมาย)  และ ประเภทงานย่อย ="02"(การ
ประกนัภยัความรบัผดิอนัเกดิจากผลติภณัฑ)์ ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั 
(ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=02 และ SubClass=02 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08280 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="02" (การประกนัภยั
ความรบัผดิตามกฏหมาย)  และ ประเภทงานย่อย ="04"(การ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตราย) ไม่
ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=02 และ SubClass=04 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08290 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="02" (การประกนัภยั
ความรบัผดิตามกฏหมาย)  และ ประเภทงานย่อย ="05"(การ
ประกนัภยัความรบัผดิอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมประเภท
ที ่3) ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=02 และ SubClass=05 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08300 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ ประเภทงานหลกั ="04" (การประกนัภยั
ความเสีย่งภยัดา้นการเงนิและการค ้าประกนั)  และ ประเภทงานย่อย 
="01"(การประกนัภยัความซื่อสตัยข์องลูกจา้ง) ไม่ถูกตอ้งตามพกิดั 
(ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

MainClass=04 และ SubClass=01 ขอ้มลู OccupancyCode ตอ้งถูกตอ้ง
ตามพกิดั (ลกัษณะภยั และสถานทีใ่ชเ้ป็น) 

BRVMIS08700 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  ประเภทงานหลกั ="02" (การประกนัภยั
ความรบัผดิตามกฎหมาย) และ ประเภทงานย่อย ="03"(ความรบัผดิ
จากวชิาชพี) ไม่ถูกตอ้งตามตารางอา้งองิ 

MainClass=02 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง  
ตอ้งอา้งองิตามตาราง 9 "รหสัประเภทวชิาชพี" 

BRVMIS09000 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  ประเภทงานหลกั ="03" (การประกนัภยั
วศิวกรรม) และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกนัภยัเครื่องจกัร) 

MainClass=02 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง  
ตอ้งอา้งองิตามตาราง 7 "รหสัภยัของหมวดการประกนัภยัการตดิตัง้
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ไม่ถูกตอ้งตามตารางอา้งองิ เครื่องจกัร (EAR) " 

BRVMIS09100 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  ประเภทงานหลกั ="03" (การประกนัภยั
วศิวกรรม) และ ประเภทงานย่อย ="03"(การประกนัภยัเครื่องอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส)์ ไม่ถูกตอ้งตามตารางอา้งองิ 

MainClass=03 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง  
ตอ้งอา้งองิตามตารางที ่3  "ประเภทของทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั – 
ส าหรบัการประกนัเครื่องอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์(EEI)" 

BRVMIS09200 ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ  ประเภทงานหลกั ="03" (การประกนัภยั
วศิวกรรม) และ ประเภทงานย่อย ="04"(การประกนัภยัการปฎบิตัิ
ตามสญัญา - Contract Work) ไม่ถูกตอ้งตามตารางอา้งองิ 

MainClass=03 และ SubClass=03 ขอ้มลู OccupancyCode หา้มว่าง  
ตอ้งอา้งองิตามตารางที ่3  "ประเภทของทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั – 
ส าหรบัการประกนัเครื่องอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์(EEI)" 

BRVMIS09600 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลูตอ้งมคี่า 
'01','02','03'  เท่านัน้ ตามเงื่อนไขกลุ่มประเภทงานอา้งองิตาม
โครงสรา้ง 

ถา้  RecordNo ตอ้งการบนัทกึ Table OH กรมธรรม ์และ สลกัหลงั ขอ้มลู 
RecordType =01,02,03   

BRVMIS09601 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '01' ฟิลดท์ี ่1 กรณี
การประกนัภยัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก , อนัเกดิจากการ
ประกอบกจิการควบคุมประเภท 3 และ การประกนัภยัในหมวด
ทรพัยส์นิ ยกเวน้การประนภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ หา้มเป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =01 และ  MainClass=01 และ SubClass=05 
เท่านัน้ทีข่อ้มลู FieldString07 สามารถว่างได ้

BRVMIS09602 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '01' ฟิลดท์ี ่7 ตอ้ง
ถูกตอ้งตามตารางรหสัจงัหวดั, อ าเภอ, ต าบล 

ถา้ RecordType =01  ตอ้งกรอก FieldString07 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามตารางรหสัจงัหวดั, อ าเภอ, ต าบล (อา้งองิตารางที ่8) กรณีทีเ่ป็นทีอ่ยู่
ต่างประเทศ 
ใหร้ายงาน “000000” 

BRVMIS09603 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '01' ฟิลดท์ี ่8 ความ
ยาวตอ้งเท่ากบั 5 ตวัอกัษร 

ถา้ RecordType =01  ตอ้งกรอก FieldString08 หา้มว่าง และตอ้งถูตอ้ง
ตามรหสัไปรษณีย ์กรณีทีเ่ป็นทีอ่ยู่ต่างประเทศ ใหร้ายงาน “00000” 

BRVMIS09604 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '01' ฟิลดท์ี ่9 ตอ้ง
ถูกตอ้งตามตารางรหสัประเทศ 

ถา้ RecordType =01  ตอ้งกรอก FieldString09 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามรหสัประเทศ (อา้งองิตารางที ่10) 

BRVMIS09701 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่3 ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString03 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ส าหรบัการประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคลประเภทผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารไม่
ระบุชื่อ ,ความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก 
, การขยายระยะเวลาการรบัประกนัภยัของผูผ้ลติรถยนต์   หา้มเป็น
ค่าว่าง 

ตามเลขตวัถงัหรอืเลขตวัรถ 

BRVMIS09702 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่4 
ส าหรบัการประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคลประเภทผู้ขบัขีแ่ละผูโ้ดยสารไม่
ระบุชื่อ ,ความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก 
, การขยายระยะเวลาการรบัประกนัภยัของผูผ้ลติรถยนต์   หา้มเป็น
ค่าว่าง 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString04 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ชื่อยีห่อ้รถยนตเ์ป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ 

BRVMIS09703 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่5 กรณี
ประกนัภยัการขยายระยะเวลาการรบัประกนัของผูผ้ลติรถยนต ืหา้ม
เป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString05 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ชื่อรุ่นรถยนตต์อ้งเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ 

BRVMIS09704 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่6 
ส าหรบัการประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคลประเภทผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารไม่
ระบุชื่อ ,ความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก 
, การขยายระยะเวลาการรบัประกนัภยัของผูผ้ลติรถยนต์   หา้มเป็น
ค่าว่าง 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString06 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู เลขทะเบยีนรถตามทีจ่ดทะเบยีน 

BRVMIS09705 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่7 
ส าหรบัการประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคลประเภทผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารไม่
ระบุชื่อ ,ความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก 
, การขยายระยะเวลาการรบัประกนัภยัของผูผ้ลติรถยนต์, ชดเชย
ผลประโยชน์จากอุบตัเิหตุหรอืการใชร้ถยนต ์ตอ้งถูกตอ้งตาม
ตารางรหสัจงัหวดั 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString07 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู รหสัจงัหวดัตามทีจ่ดทะเบยีน อา้งองิตามตารางที ่13 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMIS09706 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่8 

ส าหรบัการประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคลประเภทผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารไม่
ระบุชื่อ ,ความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุอนัตรายทางบก 
, การขยายระยะเวลาการรบัประกนัภยัของผูผ้ลติรถยนต ์ตอ้งถูกตอ้ง
ตามตารางรหสัประเทศ 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString08 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู รหสัประเทศตามทีจ่ดทะเบยีนรถ อา้งองิตามตารางที ่10 

BRVMIS09707 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่9 
ส าหรบัการประกนัภยัความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุ
อนัตรายทางบก หา้มเป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString09 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ปีทีจ่ดทะเบยีน  

BRVMIS09708 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่9 
ส าหรบัการประกนัภยัความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุ
อนัตรายทางบก ตอ้งระบุเป็นปี ค.ศ. เท่านัน้ 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString09 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ปีทีจ่ดทะเบยีน ตอ้งระบุเป็น ค.ศ.  

BRVMIS09709 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่9 
ส าหรบัการประกนัภยัความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุ
อนัตรายทางบก ความยาวตอ้งเท่ากบั 4 เท่านัน้ 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString09 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ปีทีจ่ดทะเบยีน ตอ้งระบุเป็น ค.ศ. 4 หลกั 

BRVMIS09710 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่10 
ส าหรบัการประกนัภยัความรบัผดิตามกฏหมายจากการขนสง่วตัถุ
อนัตรายทางบก ,  การประกนัภยัการขยายระยะเวลาการรบัประกนั
ของผูผ้ลติรถยนต ์หา้มป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString10 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ขนาดเครื่องยนต์ (CC) หรอื จ านวนทีน่ัง่ของรถ 

BRVMIS09711 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '02' ฟิลดท์ี ่11 
ส าหรบัการประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลประเภทผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร
ไม่ระบุชื่อ หา้มเป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =02  ตอ้งกรอก FieldString11 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู จ านวนผูโ้ดยสารทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง 

BRVMIS09801 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '03' ฟิลดท์ี ่3 
ส าหรบัการประกนัภยัโทรศพัทม์อืถอืหา้มเป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =03  ตอ้งกรอก FieldString03 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ชื่อยีห่อ้มอืถอืเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMIS09802 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '03' ฟิลดท์ี ่4 

ส าหรบัการประกนัภยัโทรศพัทม์อืถอืหา้มเป็นค่าว่าง 
ถา้ RecordType =03  ตอ้งกรอก FieldString04 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู ชื่อรุ่นมอืถอื 

BRVMIS09803 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '03' ฟิลดท์ี ่5 
ส าหรบัการประกนัภยัโทรศพัทม์อืถอืหา้มเป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =03  ตอ้งกรอก FieldString05 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู รหสัตวัเครื่องมอืถอื 

BRVMIS09804 ตารางรายละเอยีดเบด็เตลด็อื่น ๆ ประเภทขอ้มลู '03' ฟิลดท์ี ่6 
ส าหรบัการประกนัภยัโทรศพัทม์อืถอืหา้มเป็นค่าว่าง 

ถา้ RecordType =03  ตอ้งกรอก FieldString06 หา้มว่าง และตอ้งถูกตอ้ง
ตามขอ้มลู อมีี ่: IMEI 

BRVMIS09510 รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ
ขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการสลกัหลงั  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVMIS09520 รายการรบั / คนื เบีย้ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการรบั / คนื เบีย้ ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVMIS09530 รายการสนิไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทน ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVMIS09540 รายการสนิไหมทดแทนรบัคนืไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สนิไหมทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทนรบัคนื ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่าน
ก่อนแลว้เท่านัน้ 

BRVMIS09550 รายการจ่ายสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการจ่ายสนิไหม ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 
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6) กลุ่มขอ้ผดิพลาดการน าสง่ขอ้มลูประกนัภยัอุบตัเิหตุและสุขภาพ 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVPAH00200 กรณีประเภทของรายการขอ้มลู = "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์

ประกนัภยั) หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั   <  0.0 
ถา้ DataType =1 ขอ้มลู GrossPremiumAmt >0.0 

BRVPAH00300 รายการกรมธรรมน์ี้ ไม่มกีารระบุจ านวนเงนิเอาประกนัภยัหรอืระบุค่า
ศูนย ์ โปรดตรวจสอบขอ้มลูในบรษิทัของท่าน 

  

BRVPAH00400 ทีอ่ยู่ผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง (ยกเวน้ ประเภทงาน
หลกั = "06" และประเภทงานย่อย "02","03","09","99"  หรอื ประเภท
งานหลกั = "07" และประเภทงานย่อย "02","03","99" หรอื ประเภท
งานหลกั = "11" และประเภทงานย่อย "02","04","06","99" ) 

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ขอ้มลู InsuredAddress 
สามารถว่างได ้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ขอ้มลู InsuredAddress 
สามารถว่างได ้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99"  ขอ้มลู 
InsuredAddress สามารถว่างได ้
* กรมธรรมก์ลุ่มทีส่ามารถระบุไดใ้หร้ะบุเขา้มาไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งว่าง 

BRVPAH00500 รหสัจงัหวดั,อ าเภอ,ต าบล ของทีอ่ยู่ผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็น
ค่าว่าง (ยกเวน้ ประเภทงานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย 
"02","03","09","99"  หรอื ประเภทงานหลกั = "07" และประเภทงาน
ย่อย "02","03","99" หรอื ประเภทงานหลกั = "11" และประเภทงาน
ย่อย "02","04","06","99" ) 

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ขอ้มลู 
nsuredProvinceDistrictSub สามารถว่างได ้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ขอ้มลู 
nsuredProvinceDistrictSub สามารถว่างได ้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99"  ขอ้มลู 
nsuredProvinceDistrictSub สามารถว่างได ้
* กรมธรรมก์ลุ่มทีส่ามารถระบุไดใ้หร้ะบุเขา้มาไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVPAH00600 รหสัไปรษณีย ์ของทีอ่ยู่ผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง 

(ยกเวน้ ประเภทงานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย 
"02","03","09","99"  หรอื ประเภทงานหลกั = "07" และประเภทงาน
ย่อย "02","03","99" หรอื ประเภทงานหลกั = "11" และประเภทงาน
ย่อย "02","04","06","99" ) 

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ขอ้มลู InsuredZipCode 
หา้มว่าง 
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ขอ้มลู InsuredZipCode 
หา้มว่าง 
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99"  ขอ้มลู 
InsuredZipCode หา้มว่าง 
* กรมธรรมก์ลุ่มทีส่ามารถระบุไดใ้หร้ะบุเขา้มาไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งว่าง 

BRVPAH00700 รหสัประเทศ ของทีอ่ยู่ผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง 
(ยกเวน้ ประเภทงานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย 
"02","03","09","99"  หรอื ประเภทงานหลกั = "07" และประเภทงาน
ย่อย "02","03","99" หรอื ประเภทงานหลกั = "11" และประเภทงาน
ย่อย "02","04","06","99" ) 

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ขอ้มลู 
InsuredCountryCode สามารถว่างได ้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ขอ้มลู 
InsuredCountryCode สามารถว่างได ้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99"  ขอ้มลู 
InsuredCountryCode สามารถว่างได ้
* กรมธรรมก์ลุ่มทีส่ามารถระบุไดใ้หร้ะบุเขา้มาไดไ้ม่จ าเป็นต้องว่าง 

BRVPAH00800 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีน
การคา้ของผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง (ยกเวน้ ประเภท
งานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย "02","03","09","99"  หรอื 
ประเภทงานหลกั = "07" และประเภทงานย่อย "02","03","99" หรอื 
ประเภทงานหลกั = "11" และประเภทงานย่อย "02","04","06","99" ) 

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ขอ้มลู 
InsuredCountryCode สามารถว่างได ้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ขอ้มลู InsuredCitizenId 
สามารถว่างได ้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99"  ขอ้มลู 
InsuredCitizenId สามารถว่างได ้
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
* กรมธรรมก์ลุ่มทีส่ามารถระบุไดใ้หร้ะบุเขา้มาไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งว่าง 

BRVPAH00900 ประเภทชัน้อาชพีผูเ้อาประกนัภยัหา้มก าหนดเป็นค่าว่าง เฉพาะ
ประเภทงานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย "01","02","04"  

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="01","02","04"  ขอ้มลู OccupationLevel 
หา้มว่าง 

BRVPAH01000 รหสัอาชพีผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง (ยกเวน้ ประเภท
งานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย "02","03","09","99"  หรอื 
ประเภทงานหลกั = "07" และประเภทงานย่อย "02","03","99" หรอื 
ประเภทงานหลกั = "11" และประเภทงานย่อย "02","04","06","99" ) 

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ขอ้มลู 
OccupationCode สามารถว่างได ้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ขอ้มลู OccupationCode 
สามารถว่างได ้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99"  ขอ้มลู 
OccupationCode สามารถว่างได ้
* กรมธรรมก์ลุ่มทีส่ามารถระบุไดใ้หร้ะบุเขา้มาไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งว่าง 

BRVPAH01100 วนัทีเ่กดิของผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง เฉพาะประเภท
งานหลกั = "06" และประเภทงานย่อย "01","02","04"  

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="01","02","04"  ขอ้มลู InsuredBirthday 
หา้มว่าง 

BRVPAH01200 รหสัเพศผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง เฉพาะประเภทงาน
หลกั = "06" และประเภทงานย่อย "01","02","04"  

ส าหรบักรมธรรมก์ลุ่ม 
MainClass=06 และ SubClass="01","02","04"  ขอ้มลู InsuredGender 
หา้มว่าง 

BRVPAH01300 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูถ้อืกรมธรรมก์บัผูเ้อาประกนัภยั หา้มก าหนด
เป็นค่าว่าง กรณีชื่อ-นามสกุลผูถ้อืกรมธรรม ์<> ชื่อ-นามสกุลผูเ้อา
ประกนัภยั 

ถา้ InsuredNameช <> Beneficiary1 ขอ้มลู RelationInsuredBeneficiary1 
หา้มว่าง 

BRVPAH01400 จ านวนคน หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง (ยกเวน้ ประเภทงานหลกั = "06" 
และประเภทงานย่อย "03","09","99" หรอื ประเภทงานหลกั = "07" 

MainClass=06 และ SubClass="03","09","99 ขอ้มลู OccupationCode 
สามารถว่างได ้
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
และประเภทงานย่อย "03","99" หรอื ประเภทงานหลกั = "11" และ
ประเภทงานย่อย "99") 

MainClass=07 และ SubClass= "03","99" ขอ้มลู OccupationCode 
สามารถว่างได ้
MainClass=11 และ SubClass= ,"99"  ขอ้มลู OccupationCode สามารถ
ว่างได ้

BRVPAH02500 ชนิดของเรอื   หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณ ี ประเภทงานหลกั ='06' 
(ประกนัภยัอุบตัเิหตุ)  และ ประเภทงานย่อย ="08"(การประกนัภยั
ผูโ้ดยสารเรอืส าหรบัโดยสาร) 

MainClass=06 และ SubClass="08",ขอ้มลู  ShipType หา้มว่าง 

BRVPAH02900 รายการสลกัหลงั ไม่สามารถอา้งองิ เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั  ของ
บรษิทัในฐานขอ้มลู Data Center 

ขอ้มลูสลกัหลงั ตอ้งเคยมีอ้มลู PolicyNumber  ตอ้งเคยมรอยู่แลว้ในระบบ 
IBS หรอืหากสง่ขอ้มลูขอ้มลูเขา้มาในรอบเดยีวกนั ขอ้มูลกรมธรรมต์อ้งไม่ 
Error  

BRVPAH03000 กรณีล าดบัทีส่ลกัหลงั  =  "0"(ขอ้มลูกรมธรรม)์      หา้มก าหนดค่า
เบีย้ประกนัภยั   <  0.0 

ถา้ EndorsementSeq =0 ขอ้มลู GrossPremiumAmt >0.0 

BRVPAH03100 กรณีประเภทสลกัหลงั = "2" ,"7" (ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่กีารปรบั
เบีย้เพิม่ , เพิม่สมาชกิในกรมธรรมก์ลุ่ม)  หา้มก าหนดค่าเบีย้
ประกนัภยั <  0.0 

ถา้รายการสลกัหลงั DataType =2 ,7 ขอ้มลู GrossPremiumAmt >=0.0 

BRVPAH03200 กรณีประเภทสลกัหลงั = "3" ,"8" (ขอ้มลูสลกัหลงั-ในกรณีทีม่กีารปรบั
เบีย้ลด, ลดสมาชกิในกรมธรรมก์ลุ่ม)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  
>  0.0 

ถา้รายการสลกัหลงั  DataType =3 ,8 ขอ้มลู GrossPremiumAmt <=0.0 

BRVPAH03300 กรณีประเภทสลกัหลงั = "4" ,"5" (ขอ้มลูสลกัหลงัไม่มผีลกระทบกบั
เบีย้ประกนัภยั และเปลีย่นแปลงผูเ้อาประกนั) ตอ้งก าหนดค่าเบี้ย
ประกนัภยั  = 0.0  เท่านัน้ 

ถา้รายการสลกัหลงั  DataType =4 ,5 ขอ้มลู GrossPremiumAmt =0.0 

BRVPAH03400 กรณีประเภทสลกัหลงั = "6"(ขอ้มลูสลกัหลงัยกเลกิกรมธรรม์
ประกนัภยั)   หา้มก าหนดค่าเบีย้ประกนัภยั  >  0.0 

ถา้รายการสลกัหลงั  DataType =6  ขอ้มลู GrossPremiumAmt <0 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVPAH03500 เลขทีข่องสลกัหลงั    หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณีประเภทของ

รายการขอ้มลู  ไม่เท่ากบั "1"(ขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
ประเภทของขนสง่ หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกนัภยั="CA","CS","CT" 

BRVPAH03600 วนัทีม่ผีลบงัคบัของสลกัหลงั   หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณีประเภท
รายการขอ้มลู  ไม่เท่ากบั "1" (ขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

ถา้ DataType <>  1   ขอ้มลู Endorsement  EffectiveDate ตอ้งค่าไม่ว่าง 

BRVPAH03800 รายการสนิไหมทดแทน  ไม่สามารถอา้งองิ  เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั  ของบรษิทัในฐานขอ้มลู Data Center 

การสง่รายงานสนิไหม  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านในระบบ ( 
PolicyNumber ,ShipSeq) 

BRVPAH04000 ระบุจ านวนเงนิเป็น  ค่าตดิลบ  เท่านัน้  กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"CP" , ="CS" 

ถา้ ClaimGroup ="CP" , "CS" ,"CR" ขอ้มลู ClaimAmt <0.0 

BRVPAH04100 ระบุจ านวนเงนิเป็น  ค่าบวก  เท่านัน้  กรณปีระเภทกลุ่มรายการ =  
"P"(จ่ายค่าสนิไหมทดแทน) ,"S"(รบัคนื) 

ถา้ ClaimGroup ="P" , "S"  ขอ้มลู ClaimAmt <0.0 

BRVPAH04200 กรณีสถานะค่าสนิไหม = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถอา้งองิขอ้มลู
สถานะค่าสนิไหม = "1" (เปิดเคลม) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=2 ตอ้งมรีายการ ClaimType=1 (ClaimNumber) อยู่แลว้ 

BRVPAH04300 กรณีสถานะค่าสนิไหม = "3" (เปิดเรื่องใหม่) ไม่สามารถอา้งองิขอ้มลู
สถานะค่าสนิไหม = "2" (ปิดเคลม) ในฐานขอ้มลู Data Center 

ถา้ ClaimType=3 ตอ้งมรีายการ ClaimType=2 (ClaimNumber) อยู่แลว้ 

BRVPAH04400 กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอา้งองิประเภท
กลุ่มรายการ = "P/S" (จ่าย/รบัคนืสนิไหม)ในฐานขอ้มลู Data Center 

การบนัทกึรายการสนิไหม ClaimGroup ="CP" , "CS" ตอ้งม ีClaimGroup 
="P" , "S" (ClaimNumber,ClaimSeq)  เดมิอยู่แลว้ 

BRVPAH05100 รายละเอยีดผูป้ระสบภยัไม่สามารถอา้งองิกรมธรรมข์องบรษิทัในฐาน 
Data Center 

การบนัทกึรายการผูป้ระสบภยัตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์่งมาดว้ย 

BRVPAH07000 รายการกรมธรรม ์ไม่พบขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยั การบนัทกึขอ้มลูรายการกรมธรรม ์ตอ้งมขีอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัอย่างน้อย 1
คน 

BRVPAH07100 รายการผูเ้อาประกนัภยั ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม์ การบนัทกึขอ้มลูรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์ง่
มาดว้ยเท่านัน้ 

BRVPAH07200 รายการความคุม้ครอง ไม่พบขอ้มลูกรมธรรม์ การบนัทกึขอ้มลูรายการความคุม้ครอง ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมส์ง่
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
มาดว้ยเท่านัน้ 

BRVPAH07300 รายการกรมธรรม ์ไม่พบขอ้มลูความคุม้ครอง การบนัทกึขอ้มลูรายการกรมธรรม ์ตอ้งมขีอ้มลูในรายการความคุม้ครองสง่
มาดว้ยเท่านัน้ 

BRVPAH07500 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้อาประกนั
พบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการกรมธรรม ์ ขอ้มลูผูเ้อาประกนัภยัตอ้งถูกตอ้ง
สามารถบนัทกึไดทุ้กคนในกรมธรรมน์ัน้ๆ 

BRVPAH07600 
รายการผูเ้อาประกนัภยัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งมขีอ้มลูในรายการกรมธรรมท์ึผ่่าน
การบนัทกึดว้ยเท่านัน้ 

BRVPAH07700 
รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ครองพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการกรมธรรม ์ขอ้มลูในรายการความคุม้ครองทีส่ง่มา
ตอ้งผ่านการตรวจสอบเท่านัน้ 

BRVPAH07800 
รายการความคุม้ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการความคุม้ครอง ขอ้มลูในรายการกรมธรรมท์ีส่ง่มา
ตอ้งผ่านการตรวจสอบเท่านัน้ 

BRVPAH09510 
รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ
ขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึขอ้มลูรายการสลกัหลงั  ตอ้งมรีายการกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVPAH09520 
รายการรบั / คนื เบีย้ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการรบั / คนื เบีย้ ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVPAH09530 
รายการสนิไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทน ตอ้งมรีายงานกรมธรรมท์ีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVPAH09540 
รายการสนิไหมทดแทนรบัคนืไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สนิไหมทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการสนิไหมทดแทนรบัคนื ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่าน
ก่อนแลว้เท่านัน้ 

BRVPAH09550 
รายการจ่ายสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

การบนัทกึรายการจ่ายสนิไหม ตอ้งมรีายสนิไหมทดแทนทีผ่่านก่อนแลว้
เท่านัน้ 

BRVPAH09560 รายการผูป้ระสบภยัไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

รายการผูป้ระสบภยัไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหมทดแทน
พบขอ้ผดิพลาดตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมใหถู้กตอ้ง 
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7) กลุ่มขอ้ผดิพลาดการน าสง่ขอ้มลูประกนัภยัรถยนต์ 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMOT00100 วนัทีเ่ริม่คุม้ครอง   ไม่ควรมากกว่า วนัปัจจุบนั  เกนิกว่า  2 ปี วนัทีเ่ริม่คุม้ครอง (EffectiveDate)  >  วนัทีปั่จุบนั (Sysdate)  เกนิ 2 ปี  
BRVMOT00300 เบีย้ประกนัภยัพืน้ฐานต่อปี ตอ้งระบุค่ามากกว่าศูนยเ์ท่านัน้ ระบุค่า  BasePremium  ตอ้งมากกว่า 0 
BRVMOT00400 เลขทะเบยีนรถ หา้มระบุค่าว่าง  ยกเวน้รถยนต์ป้ายแดง MC = VehicleType <> '4.01'  and VechicleLicenseNo หา้มเป็นค่าว่าง 

MV = VehicleType <> '801'  and VechicleLicenseNo หา้มเป็นค่าว่าง 
BRVMOT00500 ขนาดเครื่องยนต ์ หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง   กรณีประเภทรถยนตน์ัง่,   

รถจกัรยานยนต ์,รถพยาบาล,รถยนตน์ัง่สาธารณะ  
MV (VehicleType) in '110','120','610','620','630','802','730',  VehSize  
หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT00600 จ านวนทีน่ัง่  หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณีรถยนตโ์ดยสาร (VehicleType) in  '210','220','230' ,  VehSeat หา้มเป็นค่าว่าง 
BRVMOT00700 น ้าหนกับรรทุก   หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง  กรณีรถยนตบ์รรทุก,  

รถยนตล์ากจงู,  รถพว่ง ,รถดบัเพลงิ,รถใชใ้นการเกษตร,รถใชใ้นการ
ก่อสรา้ง 

MV (VehicleType) in '310','320','340' ,'420' ,'520' ,'540','803','804','805' 
ตอ้งระบุน ้าหนกับรรทุก (VehWeight) หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT01600 รหสัประเทศทีข่ยายอาณาเขต   หา้มก าหนดเป็นค่าว่าง   กรณีมลูค่า
เบีย้ รย.04  มากกว่า  ศูนย ์

ถา้มกีารระบุค่า (EX04Premium>0 )  EX04TerritoryCountry  ตอ้งระบุค่า
ดว้ย 

BRVMOT01700 (เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่ม
อา้งองิ) ของแบบรายการกธ.ส าหรบัความคุม้ครองพเิศษ  ไม่สามารถ
อา้งองิกรมธรรมป์ระกนัภยั (เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่ม
อา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่มอา้งองิ) ของบรษิทัในฐาน Data 
Center 

รายการในแฟ้ม กรมธรรมค์วามคุม้ครองพเิศษ ตอ้งมขีอ้มลูในตาราง
กรมธรรมใ์นฐาน  IBS  ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง 
Key = CompanyCode,PolicyNo, FleetNo,FleetSeq 

BRVMOT01800 (เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่ม
อา้งองิ) ของรายการสลกัหลงัแบบรายการกธ.ส าหรบัความคุม้ครอง
พเิศษ  ไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม ์(เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลข

รายการในแฟ้ม สลกัหลงัความคุม้ครองพเิศษ ตอ้งมขีอ้มลูในตารางสลกัหลงั
ในฐาน  IBS  ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง Key = 
CompanyCode,PolicyNo, FleetNo,FleetSeq,EndorsementNumber 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
กลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่มอา้งองิ) ของบรษิทัในฐาน Data 
Center 

BRVMOT02100 รายการรบัเบี้ยประกนัภยั  ไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม ์(เลขที่
กรมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่มอา้งองิ) 
ของบรษิทัในฐาน Data Center 

ตอ้งน าสง่ขอ้มลูกรมธรรมม์าก่อนรายการรบั / คนืเบี้ยเสมอ อาจเป็นไปไดว้่า 
คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั 

BRVMOT02200 รายการสลกัหลงั ไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม ์(เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่มอา้งองิ) ของ
บรษิทัในฐาน Data Center 

ตอ้งน าสง่ขอ้มลูสลกัหลงัมาก่อนรายการกรมธรรมเ์สมอ อาจเป็นไปไดว้่า คยี์
หลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั 

BRVMOT02300 กรณีประเภทสลกัหลงั = "09" (การเพิม่จ านวนรถยนตท์ีเ่อาประกนั) 
เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่ม
อา้งองิซ ้าในฐานขอ้มลู Data Center 

กรณีทีเ่ป็นสลกัหลงัเพิม่รถยนตท์ีเ่อาประกนั (EndorsementType = '09')   , 
ตรวจสอบ  Key  ดงัต่อไปนี้ CompanyCode,PolicyNo, FleetNo,FleetSeq 
ตอ้งไม่ซ ้ากบัในฐาน IBS  เนื่องจากเป็นการเพิม่รถยนตค์นัทีเ่อาประกนั 

BRVMOT02400 รายการสนิไหมทดแทน ไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม ์(เลขกธ.+เลขที่
กลุ่มอา้งองิ+ล าดบัทีข่องรถ) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการในแฟ้มสนิไหม ตอ้งมกีารน าสง่ขอ้มลูกรมธรรมม์าในฐาน  IBS  ก่อน
เสมอ อาจเป็นไปไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั 

BRVMOT02500 รายการสนิไหมทดแทน (เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะของ
รายการ+ครัง้ทีก่ารเปลีย่นแปลง)  ของบรษิทัซ ้าในฐาน Data Center 

รายการสนิไหมทีน่ าสง่ ซ ้ากบัขอ้มลูในฐาน  IBS  ตอ้ตรวจสอบคยีห์ลกัของ
ขอ้มลู  ตอ้ไม่ซ ้ากนั 

BRVMOT02600 รายการสนิไหมตาม  OD, Fire&Theft   ไม่สามารถอา้งองิรายการ
สนิไหมทดแทน(เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะของรายการ+ครัง้
ทีก่ารเปลีย่นแปลง) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

มกีารน าสง่รายการสนิไหม OD  แตไ่ม่พบขอ้มลูรายละเอยีดอุบตัเิหตุ มาใน
การน าสง่ครัง้นัน้ ซึง่พจิารณาจากคยีห์ลกัของขอ้มลูตามเอกสารโครงสรา้ง 

BRVMOT02700 รายการสนิไหมตาม  TPPD   ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน(เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะของรายการ+ครัง้ทีก่าร
เปลีย่นแปลง) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

มกีารน าสง่รายการสนิไหม TPPD  แต่ไม่พบขอ้มลูรายละเอยีดอุบตัเิหตุ มา
ในการน าสง่ครัง้นัน้ ซึง่พจิารณาจากคยีห์ลกัของขอ้มลูตามเอกสารโครงสรา้ง 

BRVMOT02800 รายการสนิไหมตาม  TPBI   ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน(เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะของรายการ+ครัง้ทีก่าร

มกีารน าสง่รายการสนิไหม TPBI  แต่ไม่พบขอ้มลูรายละเอยีดอุบตัเิหตุ มา
ในการน าสง่ครัง้นัน้ ซึง่พจิารณาจากคยีห์ลกัของขอ้มลูตามเอกสารโครงสรา้ง 
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เปลีย่นแปลง) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

BRVMOT02900 รายการสนิไหมตาม  รย.01,02,03  ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน(เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะของรายการ+ครัง้ทีก่าร
เปลีย่นแปลง) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

มกีารน าสง่รายการสนิไหมความคุม้ครองเพิม่เตมิI  แต่ไม่พบขอ้มลู
รายละเอยีดอุบตัเิหตุ มาในการน าสง่ครัง้นัน้ ซึง่พจิารณาจากคยีห์ลกัของ
ขอ้มลูตามเอกสารโครงสรา้ง 

BRVMOT03100 มลูค่าสนิไหม  OD  รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  OD, Fire&Theft 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (ODFTTotalAmt  > 0)  ตอ้งน าสง่ขอ้มลู 
(ODTotalAmt  >0)  ในแฟ้มสนิไหมทดแทน OD&FT 

BRVMOT03200 มลูค่าสนิไหม  Fire  รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  OD, Fire&Theft 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (ODFTTotalAmt  > 0) แตไ่ม่มกีารน าสง่ขอ้มลู 
(FireTotalAmt >0 ) ในแฟ้มสนิไหมทดแทน OD&FT 

BRVMOT03300 มลูค่าสนิไหม  Theft รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  OD, Fire&Theft 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (ODFTTotalAmt  > 0) ตอ้งน าสง่ขอ้มลู 
(TheftTotalAmt >0)  ในแฟ้มสนิไหมทดแทน OD&FT 

BRVMOT03400 มลูค่าสนิไหม  TPPD รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  TPPD 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (TPPDTotalAmt  > 0)  ผลรวมค่าสนิไหมใน
แฟ้มสนิไหม TPPD (TPPDRepairAmt + TPPDSparePartsAmt + 
TPPDOtherAmt + TPPDAssetAmt) ตอ้งระบุค่า 

BRVMOT03500 มลูค่าสนิไหม  TPBI รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  TPBI 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (TPBITotalAmt  > 0)   ผลรวมค่าสนิไหมใน
แฟ้มสนิไหม TPBI  (TPBIMedicalAmt + TPBIHealthAmt  + 
TPBIDeathAmt) ตอ้งระบุค่า 

BRVMOT03600 มลูค่าสนิไหม  รย. 01  รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ 
แต่ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  รย.01,02,03 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (EX01TotalAmt  > 0)   จะตอ้งน าสง่น าสง่
ขอ้มลู (EX01DeathAmt + EX01DismembermentAmt 
+EX01PermanentAmt +EX01TemporaryAmt > 0) ในแฟ้มสนิไหมทดแทน
เพิม่เตมิ 

BRVMOT03700 มลูค่าสนิไหม  รย. 02  รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ 
แต่ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  รย.01,02,03 

ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (EX02TotalAmt  > 0)   จะตอ้งน าสง่น าสง่
ขอ้มลู (Ex02ClaimAmt > 0) ในแฟ้มสนิไหมทดแทนเพิม่เตมิ 

BRVMOT03800 มลูค่าสนิไหม  รย. 03  รวมตามรายละเอยีดอุบตัเิหตุมากกว่าศูนย ์ ในแฟ้มรายละเอยีดอุบตัเิหตุ (EX03TotalAmt  > 0)   จะตอ้งน าสง่น าสง่
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แต่ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสนิไหม  รย.01,02,03 ขอ้มลู (Ex03ClaimAmt > 0) ในแฟ้มสนิไหมทดแทนเพิม่เตมิ 

BRVMOT04200 มลูค่าสนิไหม  TPPD  รวม   มากกว่า  จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ  
TPPD   

ผลรวมจ านวนสนิไหมทดแทน TPPD (TPPDTotalAmt) ส าหรบั 1 รายการ
สนิไหม ตอ้งไม่เกนิทุนประกนัภยั TPPD <= (TPPDSIAmt) ในแฟ้ม
กรมธรรม ์

BRVMOT04300 มลูค่าสนิไหม  TPBI  รวม   มากกว่า   จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ   
TPBI  ต่อครัง้ 

ผลรวมจ านวนสนิไหมทดแทน TPBI ต่อครัง้ ส าหรบั 1 รายการสนิไหม ตอ้ง
ไม่เกนิทุนประกนัภยั TPBI ต่อครัง้ <= (TPBISIEventAmt) ในแฟ้ม
กรมธรรม ์

BRVMOT04400 มลูค่าสนิไหม  TPBI  ต่อคน  มากกว่า  จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ  
TPBI  ต่อคน 

ผลรวมจ านวนสนิไหมทดแทน TPBI ต่อคน (TPBITotalAmt)  ส าหรบั 1 
รายการสนิไหม ตอ้งไม่เกนิทุนประกนัภยั TPPBI ต่อคน <= 
(TPBISIPersonAmt) ในแฟ้มกรมธรรม ์

BRVMOT04500 ระบุรหสัประเทศทีเ่กดิเหตุทีไ่ม่ใช่  "ประเทศไทย"  แต่กรมธรรมไ์ม่
สามารถอา้งองิรายการสลกัหลงั รย.04   

ตรวจสอบรหสัประเทศทีข่ยายอาณาเขต (EX04TerritoryCountry)  ให้
ถูกตอ้งตารางอา้งองิ 

BRVMOT04700 รายการสนิไหมทดแทนส าหรบัความคุม้ครองพเิศษ    ไม่สามารถ
อา้งองิรายการสนิไหมทดแทน(เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะ
ของรายการ+ครัง้ทีก่ารเปลีย่นแปลง) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการในแฟ้ม สนิไหมความคุม้ครองพเิศษ ตอ้งมขีอ้มูลในตาราง
รายละเอยีดอุบตัเิหตุในฐาน  IBS  ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของ อาจ
เป็นไปไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่
ครบถว้นขอ้มลูตามโครงสรา้ง 

BRVMOT04900 รายการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน ไม่สามารถอา้งองิรายการสนิไหม
ทดแทน(เลขทีส่นิไหมทดแทน+ครัง้ทีป่ระมาณการสนิไหม หรอื ครัง้ที่
การจ่ายสนิไหม )   ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการในแฟ้ม จ่ายสนิไหม ตอ้งมขีอ้มลูในตารางรายละเอยีดอุบตัเิหตุใน
ฐาน  IBS  ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไป
ไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT05000 รายละเอยีดผูป้ระสบภยัไม่สามารถอา้งองิเลขทีส่นิไหมทดแทนของ
บรษิทัในฐาน Data Center 

รายการในแฟ้มผูป้ระสบภยั ตอ้งมขีอ้มลูในตารางรายละเอยีดอุบตัเิหตุใน
ฐาน  IBS  ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไป
ไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT05100 รายละเอยีดผูป้ระสบภยัไม่สามารถอา้งองิกรมธรรมข์องบรษิทัในฐาน รายการในแฟ้มผูป้ระสบภยั ตอ้งมขีอ้มลูในตารางรายละเอยีดอุบตัเิหตุใน
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Data Center ฐาน  IBS  ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไป

ไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 
BRVMOT05200 รายการรบัเบี้ยประกนัภยัไม่สามารถอา้งองิ (เลขทีก่รมธรรม์

ประกนัภยั + เลขทีส่ลกัหลงั) ของบรษิทัในฐาน Data Center 
รายการในแฟ้มรบั / คนืเบี้ย ตอ้งมขีอ้มลูในตารางสลกัหลงัในฐาน  IBS  ซึง่
พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยีห์ลกั
ของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT05210 รายการรบัเบี้ยประกนัไม่สามารถอา้งองิ(เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั)
ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการในแฟ้มรบั/คนืเบีย้ต้องมขีอ้มลูในตารางกรมธรรมใ์นฐาน IBS ซึง่
พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่าคยีห์ลกั
ของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนัหรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถ้วน 

BRVMOT05300 รายการรบัเบี้ยประกนัภยัไม่สามารถอา้งองิ (เลขทีก่รมธรรม์
ประกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่มอา้งองิ + เลขที่
สลกัหลงั) ของบรษิทัในฐาน Data Center 

รายการในแฟ้มรบั / คนืเบี้ย ตอ้งมขีอ้มลูในตารางสลกัหลงัในฐาน  IBS  ซึง่
พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยีห์ลกั
ของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT05400 ไม่สามารถอา้งองิ (เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่มอ้างองิ+ 
ล าดบัทีข่องรถในกลุ่มอา้งองิ + เลขทีส่ลกัหลงั ในรายการรรบัเบีย้
ประกนัภยัทีต่อ้งการ "ยกเลกิ"  ในฐานขอ้มลู  Data Center 

สถานะของการสง่ขอ้มลูในแฟ้มรายการบั / คนืเบี้ย เป็นยกเลกิ แต่ไม่พบ
ขอ้มลูของรายการกรมธรรมท์ีต่อ้งการยกเลกิ ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกั
ของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั 
หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT05500 เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกลุ่มอา้งองิ+ ล าดบัทีข่องรถในกลุ่ม
อา้งองิ + วนัทีร่บัเบีย้ ของบรษิทัซ ้าในฐาน Data Center 

มกีารน าสง่ขอ้มลูซ ้ากบัในฐานขอ้มลู ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลู
ตามโครงสรา้ง 

BRVMOT05510 ไม่สามารถอา้งองิ (เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั ในรายการรรบัเบีย้
ประกนัภยัทีต่อ้งการ "ยกเลกิ"  ในฐานขอ้มลู  Data Center 

รายการในแฟ้มรบั / คนืเบี้ย ตอ้งมขีอ้มลูในตารางกรมธรรมใ์นฐาน  IBS  ซึง่
พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า คยีห์ลกั
ของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT05520 เลขทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั + วนัทีร่บัเบี้ย ของบรษิทัซ ้าในฐาน Data 
Center 

มกีารน าสง่ขอ้มลูซ ้ากบัในฐานขอ้มลู ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลู
ตามโครงสรา้ง 

BRVMOT05700 รายการสลกัหลงั ไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม ์(เลขทีก่รมธรรม์ รายการในแฟ้มสลกัหลงัตอ้งมขีอ้มลูในตารางกรมธรรมใ์นฐาน  IBS ก่อน
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ประกนัภยั) ของบรษิทัในฐาน Data Center เสมอ ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลูตามโครงสรา้ง อาจเป็นไปไดว้่า 

คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่ขอ้มลูไม่ครบถว้น 
BRVMOT05900 รายการสนิไหมทดแทน ไม่สามารถอา้งองิกรมธรรม ์(เลขกธ.) ของ

บรษิทัในฐาน Data Center 
หมายเลขกรมธรรมใ์นขอ้มลูสนิไหม คน้หาขอ้มลูรายการกรมธรรมไ์ม่พบใน
ฐาน IBS อาจเป็นไปไดว้่า คยีห์ลกัของขอ้มลูอาจไม่ตรงกนั หรอื มกีารน าสง่
ขอ้มลูไม่ครบถว้น 

BRVMOT06000 รายการสนิไหมทดแทน (เลขทีส่นิไหมทดแทน+รหสัลกัษณะของ
รายการ+ครัง้ทีก่ารเปลีย่นแปลง + ล าดบัทีผู่ป้ระสบภยั)  ของบรษิทั
ซ ้าในฐาน Data Center 

มกีารน าสง่ขอ้มลูซ ้ากบัในฐานขอ้มลู ซึง่พจิารณารายการคยีห์ลกัของขอ้มลู
ตามโครงสรา้ง 

BRVMOT06010 บารโ์ค๊ด หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09  ตอ้งระบุค่าบารโ์คด้ EndorsementType ='04' , 
BarCode  หา้มว่าง 

BRVMOT06020 รหสัประเภทกรมธรรม ์หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.07 , 08 , 12, 
26 , 27 ,28 

รายการสลกัหลงั ร.ย.07 , 08 , 12, 26 , 27 ,28 ตอ้งระบุค่ารหสัประเภท
กรมธรรม ์EndorsementType  ('07,'08','12','27')  , PolicyType  หา้มว่าง 

BRVMOT06030 รหสัแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคปภ. หา้ม
ว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 

รายการสลกัหลงั ร.ย.09 รหสัแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากคปภ. ตอ้งระบุค่า  EndorsementType   ='09' ,  OICPolicyType  หา้ม
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06060 ประเภทผูเ้อาประกนัภยั หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09, 23 รายการสลกัหลงั ร.ย.09, 23 ตอ้งระบุค่า ประเภทผูเ้อาประกนัภยั 
EndorsementType  in ('09','23')  , InsuredType  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06050 ชื่อผูเ้อาประกนัภยั หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 ชื่อผูเ้อาประกนัภยัตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in ('09','23')  , InsuredName  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06060 ทีอ่ยู่ผูเ้อาประกนัภยั หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 ทีอ่ยู่ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in ('09','23')  , InsuredAddress  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06070 รหสัจงัหวดั,อ าเภอ,ต าบล หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 รหสัจงัหวดั,อ าเภอ,ต าบลตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in ('09','23')  , InsuredProvinceDistrictSub  หา้มเป็น
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ค่าว่าง 

BRVMOT06080 รหสัไปรษณีย ์หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 รหสัไปรษณียต์อ้งระบุค่า EndorsementType  
in ('09','23')  , InsuredZipCode  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06090 ประเทศ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.ร.ย. 09 , 23 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 23 ประเทศตอ้งระบุค่า EndorsementType  in 
('09','23')  , InsuredCountryCode  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06100 อาชพีผูเ้อาประกนัภยั หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. ร.ย. 09 , 23 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 , 23 อาชพีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in ('09','23')  , InsuredOccupation  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06110 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัผูเ้อาประกนัภยั หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 
ร.ย. 09 , 23 

รายการสลกัหลงั ร.ย.09 , 23 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัผูเ้อาประกนัภยัตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in ('09','23')  , InsuredCitizenId  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06120 การระบุจ านวนผูข้บัขี ่หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 26 , 27 รายการสลกัหลงั ร.ย. 26 , 27 การระบุจ านวนผูข้บัขีต่อ้งระบุค่า 
EndorsementType  in ('26','27')  ,   DriverType หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06130 ชื่อ-นามสกุล ผูข้บัขีค่นที1่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 
26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' ชื่อ-
นามสกุล ผูข้บัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  
,  DriverName1 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06140  วนัเกดิผูข้บัขีค่นที่1 หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 
28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' วนัเกดิผู้
ขบัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,   
DriverBirthday1 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06150 อายุผูข้บัขีค่นที่1 หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 
และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' อายุผู้
ขบัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,   
DriverAge1 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06160 เพศ ผูข้บัขีค่นที1่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 
และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' เพศ ผู้
ขบัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,   
DriverGender1 หา้มเป็นค่าว่าง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMOT06170 รหสัอาชพี ผูข้บัขีค่นที1่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 

, 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 
รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' รหสั
อาชพี ผูข้บัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,  
DriverOccupation1  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06180 เลขบตัรประชาชน ผูข้บัขีค่นที1่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 
09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' เลขบตัร
ประชาชน ผูข้บัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in 
('07,'09','26','28')  , DriverCitizenId1  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06190 เลขใบขบัขี ่ผูข้บัขีค่นที1่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 
, 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1' 

เลขใบขบัขี ่ผูข้บัขีค่นที1่ตอ้งระบุค่ารายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 
และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '1'  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  , 
DriverLicense1 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06200 ชื่อ-นามสกุล ผูข้บัขีค่นที2่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 
26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' ชื่อ-
นามสกุล ผูข้บัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  
, DriverName2 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06210 วนัเกดิผูข้บัขีค่นที2่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 
และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' วนัเกดิผู้
ขบัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,  
DriverBirthday2  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06220 อายุผูข้บัขีค่นที่2 หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 
และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' อายุผู้
ขบัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,   
DriverAge2 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06230 เพศ ผูข้บัขีค่นที2่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 
และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

เพศ ผูข้บัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่ารายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และ
ระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2'  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,   
DriverGender2 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06240 รหสัอาชพี ผูข้บัขีค่นที2่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 
, 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' รหสั
อาชพี ผูข้บัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,  
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
DriverOccupation2 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06250 เลขบตัรประชาชน ผูข้บัขีค่นที2่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 
09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' เลขบตัร
ประชาชน ผูข้บัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in 
('07,'09','26','28')  ,   DriverCitizenId2 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06260 เลขใบขบัขี ่ผูข้บัขีค่นที2่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 
, 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจ านวนผูข้บัขี ่= '2' เลข
ใบขบัขี ่ผูข้บัขีค่นที2่ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in ('07,'09','26','28')  ,  
DriverLicense2 หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06270 เลขประจ าตวัผูร้บัประโยชน์คนที ่1 หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 เลขประจ าตวัผูร้บัประโยชน์คนที ่1ตอ้งระบุค่า 
EndorsementType = '09', BeneficiaryCitizenId1  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06280 ผูร้บัประโยชน์คนที ่1 หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 ผูร้บัประโยชน์คนที ่1ตอ้งระบุค่า 
EndorsementType = '09', Beneficiary1  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06290 วนัทีเ่ริม่คุม้ครอง หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 19  รายการสลกัหลงั ร.ย.09 วนัทีเ่ริม่คุม้ครองตอ้งระบุค่า EndorsementType = 
'09', EffectiveDate  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06300 วนัทีส่ ิน้สุดคุม้ครอง หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.06 , 19 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 วนัทีส่ ิน้สุดคุม้ครองตอ้งระบุค่าEndorsementType 
= '09', ExpiryDate  หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06310 เลขทะเบยีนรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 เลขทะเบยีนรถตอ้งระบุค่า  
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleLicense หา้มเป็นค่า
ว่าง 

BRVMOT06320 จงัหวดัทะเบยีนรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 จงัหวดัทะเบยีนรถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleLicenseProvince หา้ม
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06330 ประเทศ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 ประเทศตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleCountryCode หา้มเป็น
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
ค่าว่าง 

BRVMOT06340 เลขตวัถงัรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 เลขตวัถงัรถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleChassis หา้มเป็นค่า
ว่าง 

BRVMOT06350 รหสัประเภทรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 22 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 22 , 25 รหสัประเภทรถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','17','22','25') , VehicleType หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06360 รหสักลุ่มรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 รหสักลุ่มรถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','17','25') , VehicleGroup หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06370 ชื่อยีห่อ้รถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 ชื่อยีห่อ้รถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','17','25') , VehicleBrand หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06380 ชื่อรุ่นรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 ชื่อรุ่นรถตอ้งระบุค่า EndorsementType  
in( '06','09','17','25') , VehicleModel หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06390 ชื่อรุ่นรถย่อย หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 17 , 25 ชื่อรุ่นรถย่อยตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleSubModel หา้มเป็นค่า
ว่าง 

BRVMOT06400 ปีรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 ปีรถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleYear หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06410 อายุรถ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 อายุรถตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , VehicleAge หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06420 ขนาดเครื่องยนต ์หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 

กรณีประเภทรถ  110,120,610,620,720,802 
รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 ขนาดเครื่องยนตต์อ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25'), VehicleSize หา้มเป็นค่าว่าง 
กรณีประเภทรถ 110,120,610,620,720,802 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMOT06430 จ านวนทีน่ัง่ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 

กรณีประเภทรถ 210,220,230 
รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 จ านวนทีน่ัง่ตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','10','17','25') , VehicleSeat หา้มเป็นค่าว่าง 
กรณีประเภทรถ 210,220,230 

BRVMOT06440 น ้าหนกับรรทุก หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 

กรณีประเภทรถ 310,320,340,420,520,540,803,804,805 
รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 น ้าหนกับรรทุกตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','10','17','25') , VehicleWeight หา้มเป็นค่าว่าง 
กรณีประเภทรถ 310,320,340,420,520,540,803,804,805 

BRVMOT06450 อุปกรณ์เพิม่เตมิ(ม/ีไม่ม)ี หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 
17 , 25 
กรณีประเภทรถ 320,340 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 อุปกรณ์เพิม่เตมิ(ม/ีไม่ม)ีตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( ''09','10','17') , OptionFlag หา้มเป็นค่าว่าง 
กรณีประเภทรถ 320,340 

BRVMOT06460 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั OD หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 
08 , 09 , 12 , 20 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
OD ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '06','09','17','25') , ODSIAmt หา้ม
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06470 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั Fire หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 
08 , 09 , 12 , 20 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
Fireตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '06','08','09','12','20','25') , 
FireSIAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06480 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั Theft หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 
08 , 09 , 12 , 20 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
Theftตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '06','08','09','12','20','25') , 
TheftSIAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06490 จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ TPPD ต่อครัง้ หา้มว่างกรณีเป็นสลกั
หลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จ านวนเงนิจ ากดัความรบั
ผดิ TPPD ต่อครัง้ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '06','09','17','25') , 
TPPDSIAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06500 จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ TPBI ต่อคน หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั 
ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จ านวนเงนิจ ากดัความรบั
ผดิ TPBI ต่อคนตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
'06','08','09','12','20','25') , TPBISIPersonAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06510 จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิ TPBI ต่อครัง้ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั 
ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จ านวนเงนิจ ากดัความรบั
ผดิ TPBI ต่อครัง้ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 
'06','08','09','12','20','25') , TPBISIEventAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06520 เบีย้ประกนัภยัพืน้ฐาน หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 
12 , 18 , 20 , 22 , 25 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 18 , 20 , 22 , 25 เบีย้ประกนัภยั
พืน้ฐานตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 
'06','08','09','12','18','20','22','25') , BasePremium หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06530 เบีย้ประกนัภยัสุทธหิลกั หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย. 05 -10 , 12 
, 17-20 , 22, 25-29 

รายการสลกัหลงั ร.ย. 05 -10 , 12 , 17-20 , 22, 25-29 เบีย้ประกนัภยัสุทธิ
หลกัตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 05 -10 , 12 , 17-20 , 22, 25-29 ) 
, CoveragePrem หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06540 จ านวนเงนิคุม้ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผูข้บัขี ่กรณี บาดเจบ็ สญูเสยี
อวยัวะ ทุพพลภาพถาวร หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 จ านวนเงนิคุม้ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผูข้บัขี ่
กรณี บาดเจบ็ สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพถาวรตอ้งระบุค่ 
EndorsementType in( '01','20'), EX01DriverSIPermanent หา้มเป็นค่า
ว่าง 

BRVMOT06550 จ านวนเงนิคุม้ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผูโ้ดยสาร 1 คนกรณี บาดเจบ็ 
สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพถาวร หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.01 , 
20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 จ านวนเงนิคุม้ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผูโ้ดยสาร 
1 คนกรณี บาดเจบ็ สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพถาวรตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , EX01PassengerSIPermanent 
หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06560 จ านวนผูโ้ดยสารตาม ร.ย.01 กรณีบาดเจบ็ สญูเสยีอวยัวะ ทุพพล
ภาพถาวร หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20จ านวนผูโ้ดยสารตาม ร.ย.01 กรณีบาดเจบ็ 
สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพถาวรตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 
'01,'20') , EX01PassengerNumPermanent หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06570 เบีย้ประกนัสุทธ ิรย.01 ไม่รวมทุพพลภาพชัว่คราว หา้มว่างกรณีเป็น
สลกัหลงั ร.ย.01 , 19 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 19 , 20 เบีย้ประกนัสุทธ ิรย.01 ไม่รวมทุพพล
ภาพชัว่คราวตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '01,'20') ,, 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
EX01PermanentPremium หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06580 เงนิทดแทนต่อสปัดาหก์รณี ทุพพลภาพชัว่คราวต่อผูข้บัขี ่หา้มว่าง
กรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 เงนิทดแทนต่อสปัดาหก์รณี ทุพพลภาพ
ชัว่คราวต่อผูข้บัขีต่อ้งระบุค่า EndorsementType  in( '01','20') , 
EX01TemporaryPremium หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06590 เงนิทดแทนต่อสปัดาหก์รณี ทุพพลภาพชัว่คราวต่อผูโ้ดยสาร 1 คน 
หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 เงนิทดแทนต่อสปัดาหก์รณี ทุพพลภาพ
ชัว่คราวต่อผูโ้ดยสาร 1 คนตอ้งระบุค่า EndorsementType  in ('01','20') , 
EX01CompensateDriver หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06600 จ านวนผูโ้ดยสารตาม ร.ย.01 กรณีทุพพลภาพชัว่คราว หา้มว่างกรณี
เป็นสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 จ านวนผูโ้ดยสารตาม ร.ย.01 กรณีทุพพลภาพ
ชัว่คราวตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '01','20') , 
EX01CompensatePassenger หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06610 เบีย้ประกนัสุทธ ิรย.01 กรณีทุพพลภาพชัว่คราว หา้มว่างกรณีเป็น
สลกัหลงั ร.ย.01 , 05 , 19 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 05 , 19 , 20 เบีย้ประกนัสุทธ ิรย.01 กรณีทุพพล
ภาพชัว่คราวตอ้งระบุค่าEndorsementType  in( '01','20') ,  
EX01PassengerNumTemporary หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06620 จ านวนเงนิคุม้ครองตาม ร.ย. 02 ต่อคน หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั 
ร.ย.02 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.02 , 20 จ านวนเงนิคุม้ครองตาม ร.ย. 02 ต่อคนตอ้ง
ระบุค่า  EndorsementType  in( '02,'20') , EX02SIAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06630 จ านวนคนทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม ร.ย. 02 หา้มว่างกรณีเป็นสลกั
หลงั ร.ย.02 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.02 , 20 จ านวนคนทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม ร.ย. 02
ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '02','20') , EX02Premium หา้มเป็นค่า
ว่าง 

BRVMOT06640 เบีย้ประกนัภยัสุทธ ิตาม ร.ย. 02  หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.02 
, 05 , 19 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.02 , 05 , 19 , 20 เบีย้ประกนัภยัสุทธ ิตาม ร.ย. 02 
ตอ้งระบุค่า  EndorsementType  in( '06','09','17','25') , XXX หา้มเป็นค่า
ว่าง 

BRVMOT06650 จ านวนเงนิคุม้ครองการประกนัตวัผูข้บัขีต่าม ร.ย. 03 หา้มว่างกรณี
เป็นสลกัหลงั ร.ย.02 , 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.02 , 20 จ านวนเงนิคุม้ครองการประกนัตวัผูข้บัขีต่าม 
ร.ย. 03ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '02','20') , EX03SIAmt หา้ม
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06660 เบีย้ประกนัสุทธ ิตาม ร.ย. 03   หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.03 , 
05 , 19 20 

รายการสลกัหลงั ร.ย.03 , 05 , 19 20 เบีย้ประกนัสุทธ ิตาม ร.ย. 03  ตอ้ง
ระบุค่า EndorsementType  in( '03','05','19','20') , EX03Premium หา้ม
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06670 รหสัประเทศทีข่ยายอาณาเขตตาม  ร.ย.04  หา้มว่างกรณีเป็นสลกั
หลงั ร.ย.04 

รายการสลกัหลงั ร.ย.01 , 20 รหสัประเทศทีข่ยายอาณาเขตตาม  ร.ย.04 
ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( '04’) , EX04TerritoryCountry หา้มเป็น
ค่าว่าง 

BRVMOT06680 เบีย้ประกนัภยัตาม ร.ย. 04  หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.04 , 05 , 
19 

รายการสลกัหลงั ร.ย.04 , 05 , 19 เบีย้ประกนัภยัตาม ร.ย. 04 ตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '04','05','19') , EX04PremiumAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06690 ค่าเสยีหายสว่นแรกตาม OD  หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.15 , 21 รายการสลกัหลงั ร.ย.15 , 21 ค่าเสยีหายสว่นแรกตาม OD ตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '15,'21') , ODDeductibleAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06700 สว่นลดเบีย้ค่าเสยีหายสว่นแรกตาม OD  หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั 
ร.ย.15 , 21 

รายการสลกัหลงั ร.ย.15 , 21 สว่นลดเบีย้ค่าเสยีหายสว่นแรกตาม OD ตอ้ง
ระบุค่า EndorsementType  in( '15,'21') , ODDeductibleDiscountAmt 
หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06710 เงนิค่าเสยีหายสว่นแรกตาม TPPD หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.
15 , 21 

รายการสลกัหลงั ร.ย.15 , 21 เงนิค่าเสยีหายสว่นแรกตาม TPPDตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '15','21') , TPPDDeductibleAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06720 สว่นลดค่าเสยีหายสว่นแรกตาม TPPD   หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั 
ร.ย.15 , 21 

รายการสลกัหลงั ร.ย.15 , 21 สว่นลดค่าเสยีหายสว่นแรกตาม TPPD  ตอ้ง
ระบุค่า EndorsementType  in( '15','21') , TPPDDeductibleDiscountAmt 
หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06730 % สว่นลดประกนัภยักลุ่ม หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 % สว่นลดประกนัภยักลุ่มตอ้งระบุค่า  
EndorsementType  = '09' , DiscountFleetRate หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06740 สว่นลดประกนัภยักลุ่ม หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.05-10 , 12 , 
14-23 , 25-28 

รายการสลกัหลงั ร.ย.05-10 , 12 , 14-23 , 25-28 สว่นลดประกนัภยักลุ่ม
ตอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 05-10 , 12 , 14-23 , 25-28) , 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
DiscountFleetAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06750 รหสัของประวตั ิหา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 รหสัของประวตัติอ้งระบุค่า EndorsementType  in( 
'09') , HistoryCode หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06760 ขัน้สว่นลด/เพิม่ประวตั ิหา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 , 13 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 , 13 ขัน้สว่นลด/เพิม่ประวตัติอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in('09','13') , NCBOrMalusRate หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06770 %สว่นลด/เพิม่ประวตั ิหา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 , 13 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 , 13 %สว่นลด/เพิม่ประวตัติอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','13') , HistoryStep หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06780 สว่นลด/เพิม่ประวตั ิหา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.05-10 , 12-23 , 
25-28 

รายการสลกัหลงั ร.ย.05-10 , 12-23 , 25-28 สว่นลด/เพิม่ประวตัติอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( 05-10 , 12-23 , 25-28) , NCBOrMalusAmt หา้ม
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06790 สว่นลดประวตัปิระกนัภยักลุ่ม หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09, 13 รายการสลกัหลงั ร.ย.09, 13 สว่นลดประวตัปิระกนัภยักลุ่มตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '09','13') , NCBFleetAmt หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06800 อตัราสว่นลดอื่นๆ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 อตัราสว่นลดอื่นๆตอ้งระบุค่า EndorsementType  
in( '09') , OtherDiscountRate หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT06810 สว่นลดอื่นๆ หา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.05-12 , 15-22 , 25-28 รายการสลกัหลงั ร.ย.05-12 , 15-22 , 25-28 สว่นลดอื่นๆตอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( 05-12 , 15-22 , 25-28) , OtherDiscountAmt หา้ม
เป็นค่าว่าง 

BRVMOT06820 จ านวนเบีย้ประกนัภยัสุทธ ิหา้มว่างกรณีเป็นสลกัหลงั ร.ย.09 , 11 รายการสลกัหลงั ร.ย.09 , 11 จ านวนเบี้ยประกนัภยัสุทธติอ้งระบุค่า 
EndorsementType  in( '06','09','17','25') , XXX หา้มเป็นค่าว่าง 

BRVMOT07500 รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ครองพเิศษพบขอ้ผดิพลาด 

รายการกรมธรรมไ์ม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ครอง
พเิศษพบขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการความคุม้ครองพเิศษใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT07600 รายการความคุม้ครองพเิศษไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

รายการความคุม้ครองพเิศษไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด ต้องแกไ้ขรายการกรมธรรมใ์หถู้กตอ้ง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMOT07700 รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ

คุม้ครองพบขอ้ผดิพลาด 
รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ครองพบ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการความคุม้ครองพเิศษใหถ้กูตอ้ง 

BRVMOT07800 รายการสลกัหลงัความคุม้ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจาก
รายการสลกัหลงัพบขอ้ผดิพลาด 

รายการสลกัหลงัความคุม้ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการสลกั
หลงัพบขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสลกัหลงัใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT07900 รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ OD & FT 
พบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ OD & FT พบ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหม OD & FT  ใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08000 รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPBI พบ
ขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPBI พบ
ขอ้ผดิพลาด  ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหม TPBI  ใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08100 รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPD พบ
ขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPD พบ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหม TPPD  ใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08200 รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ครอง
เพิม่เตมิ (ร.ย.) พบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ครอง
เพิม่เตมิ (ร.ย.) พบขอ้ผดิพลาด  ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมความคุม้ครอง
เพิม่เตมิใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08300 รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ครอง
พเิศษพบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ครองพเิศษ
พบขอ้ผดิพลาด  ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมความคุม้ครองพเิศษใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08400 รายการสนิไหม OD & FT ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
สนิไหมพบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหม OD & FT ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหมพบ
ขอ้ผดิพลาด  ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08500 รายการสนิไหม TPBI ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหม
พบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหม TPBI ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหมพบ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08600 รายการสนิไหม TPPD ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
สนิไหมพบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหม TPPD ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหมพบ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT08700 รายการสนิไหมความคุม้ครองเพิม่เตมิไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก
รายการสนิไหมพบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมความคุม้ครองเพิม่เตมิไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
สนิไหมพบขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมใหถู้กตอ้ง 
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รหสัขอ้ผดิพลาด ค าอธบิายรายการผดิพลาด แนวทางแก้ปัญหา 
BRVMOT08800 รายการสนิไหมความคุม้ครองพเิศษไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก

รายการสนิไหมพบขอ้ผดิพลาด 
รายการสนิไหมความคุม้ครองพเิศษไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
สนิไหมพบขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT09000 รหสัจงัหวดัรถคู่กรณีไม่พบขอ้มลูในตารางอา้งองิ รหสัจงัหวดัรถคู่กรณีไม่พบขอ้มลูในตารางอา้งองิ ตอ้งตรวจสอบกบัขอ้มลู
อา้งองิ 

BRVMOT09100 รหสัประเทศถคู่กรณีไม่พบขอ้มลูในตารางอา้งองิ รหสัประเทศถคู่กรณีไม่พบขอ้มลูในตารางอา้งองิ ตอ้งตรวจสอบกบัขอ้มลู
อา้งองิ 

BRVMOT09510 รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ
ขอ้ผดิพลาด 

รายการสลกัหลงัไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการกรมธรรมใ์หถู้กตอ้ง 

BRVMOT09520 รายการรบั / คนื เบีย้ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

รายการรบั / คนื เบีย้ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการกรมธรรมใ์หถู้กตอ้ง 

BRVMOT09530 รายการสนิไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรมพ์บขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรมพ์บ
ขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการกรมธรรมใ์หถู้กตอ้ง 

BRVMOT09540 รายการสนิไหมทดแทนรบัคนืไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สนิไหมทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

รายการสนิไหมทดแทนรบัคนืไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมทดแทนใหถู้กตอ้ง 

BRVMOT09550 รายการจ่ายสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

รายการจ่ายสนิไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสนิไหมทดแทนพบ
ขอ้ผดิพลาด  ตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมทดแทนใหถู้กต้อง 

BRVMOT09560 รายการผูป้ระสบภยัไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหม
ทดแทนพบขอ้ผดิพลาด 

รายการผูป้ระสบภยัไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสนิไหมทดแทน
พบขอ้ผดิพลาดตอ้งแกไ้ขรายการสนิไหมทดแทนใหถู้กตอ้ง 

 


