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สรุปคําถามและขอสงสัยเกี่ยวกับการรับสงขอมูลประกันภัยรถยนตในรูปแบบ XML
กรม ฯ ไดสรุปขอสงสัยและคําถามตางๆ ที่ TID ไดรวบรวมถามมายังกรมฯ และกรมฯ ไดหาคําตอบใน
ประเด็นตางๆ เพื่อชวยลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัยทั้งในสวนที่เปนระบบ
คอมพิวเตอรและผูปฏิบัติงาน ดังนี้

ขอมูลคาสินไหมทดแทน (PT_COMPULSORY_CLAIM)
1. การปรับลดยอดประมาณการ
คําถาม
จากประกาศคาสินไหมที่คาดวาตองจายตองมากกวาหรือเทากับ 0 และหากสงยอดประมาณการเพิ่มเติมมา
ระบบจะนํามาบวกกับคาสินไหมที่คาดวาตองจายที่สงมากอนหนานั้น ตัวอยางเชน หากครั้งแรกสงยอดประมาณ
การ (Payment_Code=0) มา 50,000 บาท และครั้งที่สองสงจายจริง (Payment_Code=0) มา 15,000 บาท
ก็จะเหลือยอดสินไหมที่คาดวาตองจายสุทธิอยู 35,000 บาท แตทางบริษัทพบวานาจะจายจริงอีกไมเกิน 10,000
บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ ตองการปรับลดยอดสินไหมที่คาดวาตองจายสุทธิลงอีก 25,000 บาท ใหเหลือยอด
สินไหมที่คาดวาตองจายสุทธิที่ 10,000 บาท บริษัทฯ จะตองทําอยางไร
คําตอบ
กรณีการปรับลดยอดประมาณการทั้งภาคบังคับและสมัครใจ บริษัทประกันภัยสามารถดําเนินการไดดังนี้
ภาคบังคับ : ระบบไมรองรับการสงยอดประมาณการติดลบ (นอยกวา 0) แตหากบริษัทตองการ Update
ขอมูลก็สามารถดําเนินการได โดยสงขอมูลเดิม 6 รายการ ไดแก รหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม เลขที่สินไหม ลําดับที่
การเคลม ประเภทการเคลม และลํ าดั บ ผู ป ระสบภั ย และแก ไขยอดประมาณการให ถู ก ต อ ง ระบบจะทํ าการ
Update ขอมูลให
ภาคสมัครใจ : สามารถสงขอมูลประมาณการติดลบมาได (ระบบจะตรวจสอบยอดรวมกับรายละเอียดวา
ตรงกันหรือไมเทานั้น)

2. การปดเคลม
คําถาม
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุหนึ่งซึ่งมีผูประสบภัยหลายคน เชน มีผูประสบภัย 5 คน และไดมีการดําเนินการ
สงขอมูลเขามาแลว ดังนี้
คนที่ 1 ประมาณ 50,000 บาท จายจริง (Payment_Code=1) แลว 25,000 บาท
คนที่ 2 ประมาณ 50,000 บาท จายจริงพรอมปดเรื่อง (Payment_Code=2) แลว 35,000 บาท
คนที่ 3 ประมาณ 70,000 บาท จายจริง (Payment_Code=1) แลว 5,000 บาท
คนที่ 4 ประมาณ 30,000 บาท จายจริง (Payment_Code=1) แลว 15,000 บาท
คนที่ 5 ประมาณ 35,000 บาท
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ตอมาทางบริษัทประกันภัยตองการปดเคลมนี้โดยไมมีการจายเพิ่มเติม เขาใจวาจะตองสงการจายสินไหม
ทดแทนของคนที่ 1,3,4 และ 5 มาโดยใสจํานวนเงินมาเปน 0 และ Payment_Code = 2
ในระบบเดิม (Text) มีการอนุโลมโดยการใหสามารถปดเคลมไดทั้งอุบัติเหตุ โดยการสงรายการจายสินไหม
ทดแทนมา 1 รายการเพื่อปดทั้งอุบัติเหตุได คือ สงลําดับผูประสบภัยมาเปน 0 และระบุประเภทการจายเปนจาย
จริงพรอมปดเรื่อง (Payment_Code = 2) ถามวา ในระบบใหมบริษัทประกันภัยจะตองดําเนินการอยางไร
คําตอบ
การปดเคลมอุบัติเหตุรายนี้ไมสามารถปดเคลมไดทั้งอุบัติเหตุ
บริษัทประกันภัยจะตองสงขอมูลการจาย
สินไหมของคนที่ยังไมไดปดเรื่องเขามา คือ คนที่ 1 คนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 5 โดยใสจํานวนเงินเปน 0 และ
Payment code เปน 2 (การปดเคลมตองปดตามจํานวนรายคนที่สงเขามา)

ขอมูลเครื่องหมาย
3. สถานะของเลขเครื่องหมายที่ไมไดอยูในประกาศการนําสงขอมูล
คําถาม
ในปจจุบัน มีสถานะของเลขเครื่องหมาย ‘6’ หมายถึง การนําเลขเครื่องหมายที่เคยถูกใชกับกรมธรรมหนึ่ง
ไปใชงานกับกรมธรรมอีกฉบับหนึ่ง ตัวอยางเชน เลขที่กรมธรรม P0001 มีการใชเลขเครื่องหมาย
4700000001 ตอมามีการนําเลขเครื่องหมายขางตนไปใชกับกรมธรรมเลขที่ P0002 การนําสงขอมูลจากตัวอยาง
เปนดังนี้
- ครั้งที่ 1 การนําสงขอมูลกรมธรรมเลขที่ P0001 มีการใชเลขเครื่องหมาย 4700000001 สถานะของ
เลขเครื่องหมายเปน ‘1’
- ครั้งที่ 2 นําสงเปนขอมูลสลักหลังที่อางถึง กรมธรรมเลขที่ P0001 มีการใชเลขเครื่องหมาย
4700000001 สถานะของเลขเครื่องหมายเปน ‘6’
ดังนั้น บริษัทประกันภัยสามารถนําสงขอมูลกรมธรรมเลขที่ P0002 มีการใชเลขเครื่องหมาย
4700000001 สถานะเลขเครื่องหมายเปน ‘1’ ไดหรือไม
คําตอบ
ถาบริษัทสงขอมูลเลขที่กรมธรรม P0001 โดยระบุวาใชกับเลขเครื่องหมาย 4700000001 มายังกรมฯ แลว
หากตองการยกเลิกกรมธรรม P0001 บริษัทตองทําสลักหลังยกเลิกมา แตบริษัทฯ จะไมสามารถเปลี่ยนสถานะ
ของเลขเครื่องหมาย 4700000001 ไปใชกับกรมธรรมอื่นไดอีก

3

ขอมูลกรมธรรมภาคสมัครใจ
4. การสงขอมูลแบบประจําเดือนปกติ และแบบเพิ่มเติม
คําถาม
ระบบของกรมฯ มีหลักการในการพิจารณาอยางไร ระหวางการสงขอมูลแบบประจําเดือนปกติ และแบบเพิ่ม
เติม
ตัวอยาง ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดนําสงขอมูลใหกรมเฉพาะขอมูลกรมธรรม และไดระบุวาเปนขอมูล
ประจําเดือนปกติ ตอมาในเดือนเดียวกันตองการนําสงขอมูลสลักหลัง (ซึ่งยังไมเคยนําสงในเดือนมกราคม 2549)
และกรมธรรมเพิ่มเติมของเดือนมกราคม 2549 ในกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะตองดําเนินการนําสงอยางไร
คําตอบ
ระบบของกรมฯ ไมจํากัดจํานวนครั้งการนําสงในแตละเดือน โดยบริษัทสามารถสงขอมูลประจําเดือนปกติ
เดือนละกี่ครั้งก็ได แตในกรณีการสงขอมูลแบบเพิ่มเติม หากบริษัทจะสงขอมูลในลักษณะดังกลาว
บริษัท
ประกันภัยจะตองมีการสงขอมูลแบบปกติมากอนและขอมูลดังกลาวตองนําเขาฐานขอมูลเรียบรอยแลว (สถานะ
การสงเปน OK และ Y) บริษัทจึงสามารถนําสงขอมูลแบบเพิ่มเติมเขามาได ซึ่งหากบริษัทตรวจสอบสถานะการสง
ในครั้งแรกแลวพบวายังไมเปน OK และ Y ใหบริษัทประกันภัยสงขอมูลเขามาเปนแบบปกติ
ในสวนของการสงขอมูลสลักหลังกรมธรรม บริษัทตองมีการนําสงขอมูลกรมธรรมหลักเขามากอนหรือสงมา
พรอมกัน ขอมูลจึงจะสามารถเขาระบบได โดยระบบจะตรวจสอบจากขอมูลกรมธรรมหลักในฐานขอมูลของกรมฯ
กอน หากไมพบ จะมาตรวจสอบในกรมธรรมที่สงมาพรอมกัน

ขอมูลกรมธรรมภาคบังคับ
5. กรมธรรม พ.ร.บ.
ตามคําอธิบายใน XML : ขอมูลรายละเอียดของ กรมธรรม และ สลักหลัง
คําถาม
1) ในการที่บริษัทสงขอมูลกรมธรรมมาให กรมฯ มีการตรวจสอบหรือไมวาขอมูลที่สงมาเปนการสงมาครั้งแรก
หรือ เปนการสงมาซ้ํา เพราะตามปกติแลวขอมูลกรมธรรมที่สงมาครั้งแรกจะสามารถรับไดเลยหากตรวจสอบกับ
เลขเครื่องหมาย, ปเครื่องหมายถูกตอง แตหากตองการแกไขขอมูลอื่นหลังจากครั้งแรกแลวจะตองสงมาเปน
สลักหลักเพื่อทําการแกไขขอมูล คําถามคือ ระบบของกรมฯ ตรวจสอบวาขอมูลที่สงมาเปนขอมูลซ้ําหรือไม
จากอะไร
คําตอบ
- การตรวจสอบการซ้ําของกรมธรรม ตรวจสอบจาก รหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม เลขที่
เครื่องหมาย
- การตรวจสอบการซ้ําของสลักหลัง ตรวจสอบจาก รหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม เลขที่
เครื่องหมาย เลขที่เอกสารสลักหลัง
- การตรวจสอบการซ้ําของแบบนําสง ตรวจสอบจาก รหัสบริษัท เลขที่หนังสือของบริษัท
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เดือน ป ที่สง
2) กรณีรถประกันปาย กรมฯ ใหใสเลขตัวถังเปน 9, ทะเบียนรถเปน 99999999 แลวรหัสจังหวัดใหใสเปนอะไร
คําตอบ กรณีไมทราบจังหวัด ใหใส 99 หมายถึงไมระบุจังหวัด

6. ทะเบียนรถกรมธรรม พ.ร.บ. (PT_LICENSE_PLATE)
ตามคําอธิบายใน XML :
รายละเอียดของรถคันที่ทําประกันภัย ถาเปนการตออายุประกัน และรายละเอียดรถไมเปลี่ยนแปลงก็ไม
ตองสงขอมูลรายละเอียดรถ ถาสงมาจะนําขอมูลใหมแทนที่ขอมูลเดิม (โดยตรวจสอบจาก เลขที่ทะเบียนรถ และ
หมายเลขตัวถัง)
คําถาม
ในการตรวจสอบวาเปนขอมูลรถใหมหรือขอมูลแกไขจะใช เลขที่ทะเบียนรถ, รหัสจังหวัด และหมายเลขตัวถัง
เปนตัวตรวจสอบวาเปนขอมูลใหมหรือเปนขอมูลที่สงมาแกไข หากพบวาเปนขอมูลที่สงมาแกไขก็จะ Update แทน
ที่ขอมูลเดิม คําถามคือ ในกรณีที่ลูกคามีการแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล (ทําสลักหลัง) เชนเปลี่ยนเลขที่ตัวถังจาก
AAAAAAAAAA เปน BBBBBBBBBBB บริษัทประกันภัยจะตองสงขอมูลทําสลักหลังและสงขอมูลทะเบียนรถ
กรมธรรม พ.ร.บ. (PT_LICENSE_PLATE) ที่มีเลขที่ตัวถังใหมเปน BBBBBBBBBBB ทั้งในสวนของกรมธรรม
และในทะเบียนรถกรมธรรมใน พ.ร.บ. เขามายังระบบของกรมฯ ดังนั้น ในระบบก็จะมีขอมูลทะเบียนรถที่มีเลข
ตัวถังเปน AAAAAAAAAA ซึ่งเปนขอมูลเกาและไมสามารถอางอิงถึงกรมธรรมใดๆไดเลย ในกรณีนี้จะทําอยางไร
คําตอบ
การรับสงขอมูลในระบบ กรมฯ จะเก็บประวัติการรับสงทุกครั้งถึงแมวาจะไมมีรถคันดังกลาวแลว กรมฯ ก็
ตองเก็บไวคูกับกรมธรรมแรกที่ระบุเพื่ออางอิงถึงกรมธรรมที่สงมาในครั้งแรก

7. ความสัมพันธระหวางกรมธรรม พ.ร.บ. และ ทะเบียนรถกรมธรรม พ.ร.บ.
คําถาม
1) กรมฯ ใชอะไรในการอางอิงระหวาง ทะเบียนรถกรมธรรม พ.ร.บ. (PT_LICENSE_PLATE) และขอมูล
กรมธรรม พ.ร.บ.
ตอบ เลขทะเบียนรถ กับ เลขตัวถังรถ
2) บริษัทประกันภัยสามารถสงขอมูลกรมธรรม พ.ร.บ.โดยไมสงขอมูลทะเบียนรถกรมธรรม พ.ร.บ.
(PT_LICENSE_PLATE) ไดหรือไม
ตอบ ในกรณีที่เปนขอมูลใหม บริษัทประกันภัยตองสงขอมูลกรมธรรม พ.ร.บ. และทะเบียนรถ
กรมธรรม พ.ร.บ. มาคูกัน ยกเวน กรณีที่ขอมูลทะเบียนรถคันนั้นมีอยูในฐานกรมฯ แลว (เชน รถคันนี้ อาจ
จะเคยทําประกันภัยกับบริษัทอื่นและไดเคยแจงขอมูลใหกรมฯ กอนหนานี้แลว) บริษัทจึงสามารถสง ขอมูล
กรมธรรม พ.ร.บ. มาอยางเดียวได
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3) หากมีการแกไขขอมูลเลขตัวถัง, ทะเบียนรถ โดยการทําสลักหลัง ระบบจะสามารถ Update ขอมูลทะเบียน
รถกรมธรรม พ.ร.บ. (PT_LICENSE_PLATE) ไดโดยอัตโนมัติหรือไม หรือบริษัทฯ ตองสงทะเบียนรถใหมมา
Update ดวย
ตอบ การสลักหลังแกไขขอมูล บริษัทประกันภัยตองสงขอมูลทะเบียนรถใหมที่แกไขแลวมา Update ดวย
8. เหตุการณอุบัติเหตุ พ.ร.บ.
ตามคําอธิบายใน XML :
เมื่อมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทน พ.ร.บ. ในการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ตองสงขอมูลรายละเอียดของ
อุบัติเหตุมากอนหรือคราวเดียวกันกับการเปดเรียกรองคาสินไหมทดแทนครั้งแรก ถาขอมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ
สงมาแลวไมถูกตอง สงมาใหมได ถาตรวจสอบแลวเปนอุบัติเหตุครั้งเดียวกันจะนําขอมูลใหมไปแทนที่ขอมูลเดิม
แตจะตรวจสอบรายการเรียกรองคาสินไหมดวย วาจํานวนผูประสบภัยที่เรียกรองมามากกวาที่ระบุไวในขอมูลราย
ละเอียดอุบัติเหตุหรือไม ถามากกวาจะไมรับขอมูลรายละเอียดของอุบัติเหตุที่สงมาใหม และตรวจสอบดวยวา
รหัสบริษัท และเลขที่กรมธรรม พ.ร.บ. มีอยูในฐานขอมูลแลวหรือไม ถาไมพบจะถือวาขอมูลไมถูกตอง
คําถาม
จากคําอธิบายขางตนหมายความวา เมื่อมีการสงขอมูลเหตุการณอุบัติเหตุเขามาระบบจะทําการตรวจเช็คขอมูล
ตางๆ ดังนี้ (ใชหรือไม)
1) นํารหัสบริษัทและเลขที่กรมธรรม พ.ร.บ. ไปตรวจสอบวามีอยูในฐานหรือไม หรือมีการสงมาในรอบ
เดียวกันกับเหตุการณอุบัติเหตุดวยหรือไม หากไมพบขอมูลถือวาขอมูลไมถูกตอง
คําตอบ
กรณีสงขอมูลอุบัติเหตุมา ระบบจะนํา รหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม ไปตรวจหาขอมูลกรมธรรม ถามีก็ตรวจ
ขั้นตอไป คือ นํารหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม เลขที่สินไหม ไปตรวจสอบ กับ ขอมูลอุบัติเหตุเดิม ถาไมพบจะบันทึก
ลงฐานขอมูล โดยกอนบันทึกลงฐานขอมูลจะตรวจสอบรายการ claim ดวยวา มีรายการ claim หรือไม และระบบ
จะนํารหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม เลขที่สินไหม ไปตรวจสอบกับตาราง claim วาผูประสบเหตุที่ขอ claim เปนคนที่
เทาไร ถามากกวาจํานวนที่ระบุในตารางอุบัติเหตุ ก็ไมรับขอมูลเหตุการณอุบัติเหตุที่สงมา
ในทางกลับกัน ถาสง รายการ claim มาก็จะนําไปตรวจสอบกับ ขอมูลกรมธรรม (รหัสบริษัท เลขที่กรมธรรม)
และนําไปตรวจสอบกับ ตารางอุบัติเหตุ วา ผูประสบเหตุที่ระบุมากกวาจํานวนที่ระบุในตารางอุบัติเหตุ หรือไม ถา
มากกวา ก็ไมรับ)
2) นําเหตุการณอุบัติเหตุไปตรวจสอบวากอนหนานั้นเคยมีการสงขอมูลมาหรือไม โดยใช รหัสบริษัท, เลขที่
กรมธรรม และเลขที่อุบัติเหตุ เปนตัวตรวจสอบ หากตรวจสอบพบวา
2.1) ยังไมเคยมีการสงเขามา ใหนําเขาเปนเหตุการณอุบัติเหตุใหม
คําตอบ ใช
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2.2) หากพบวาเคยมีการสงขอมูลเขาระบบแลว ระบบจะนําขอมูลไปแกไขขอมูลอุบัติเหตุเดิม (โดยขอมูลที่จะ
สามารถแกไขไดก็คือ วันที่เกิดเหตุและจํานวนผูประสบภัยที่บริษัทจะตองรับผิดชอบ) โดยระบบจะยอมใหมีการ
แกไข (เพิ่ม หรือ ลด) จํานวนผูประสบภัยที่บริษัทจะตองรับผิดชอบได แตจํานวนผูประสบภัยที่บริษัทจะตองรับผิด
ชอบที่สงมาใหมจะตองไมนอยกวาจํานวนผูประสบภัยที่ไดมีการสงประมาณการ หรือไดมีการจายสินไหมทดแทน
แลว
คําตอบ
ระบบจะตรวจสอบจาก PT_COMPULSORY_CLAIM (ตารางสินไหม) และ PT_COMPULSORY_ACCIDENT
(ตารางอุบัติเหตุ) ถาสงมาซ้ําถือเปนการแกไขรายการอุบัติเหตุ โดยตรวจสอบ จํานวนผูประสบเหตุที่แจงไวใน
ครั้งแรกวา มากกวา หรือ นอยกวา ทั้งนี้ จะตรวจสอบดวยวา ถามีรายการ claim ผูประสบเหตุคน
ที่(PT_COMPULSORY_CLAIM.INJURED_SEQ ตองนอยกวา หรือ เทากับ
PT_COMPULSORY_ACCIDENT.TOTAL_INJURED) สงมาในการ Claim ครั้งแรก (เปด claim ) ตองมีทั้งคู
โดย PT_COMPULSORY_ACCIDENT เปน ตารางคุม การนับรายการการจายสินไหม เพราะใน
PT_COMPULSORY_ACCIDENT จะบอกจํานวนผูประสบเหตุ (total_injured) วา มีกี่ราย
3) ในกรณีที่บริษัทประกันภัยคียขอมูลเลขที่กรมธรรมผิด เชน เดิมแจงมาเปน 453452352 ตองการแกไขเลขที่
กรมธรรมที่ใชเปดเคลมใหมเปน 43242342342 จะทําไดหรือไมอยางไร
4) ในกรณีที่บริษัทประกันภัยสงขอมูลผิด เชน แจงเหตุการณอุบัติเหตุเปนของกรมธรรมเลขที่ 45345353 เลขที่
อุบัติเหตุเปน TRV-48-00453 ตอมาพบวาขอมูลนี้ผิด (ไมมีอยูจริง) ตองการแจงยกเลิก / ลบออกจากระบบจะ
สามารถทําไดหรือไมอยางไร
คําตอบ ขอ 3 และขอ 4 กรณีนี้บริษัทจะไมสามารถทําไดเอง หากบริษัทตรวจพบวามีการคียขอมูลกรมธรรมผิด
หรือขอมูลดังกลาวไมมีอยูจริง บริษัทตองนําสงขอมูลที่ผิดพลาดเปนเอกสารใหกรมฯ เก็บไวเปนหลักฐาน
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