
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการประกันภยั
(INSURANCE  BUREAU  SYSTEM)

ของส านกังานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย
โดยความร่วมมอืกับสมาคมประกันวนิาศภัยไทย

ประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเร่ืองการด าเนินงานโครงการฯ

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย



การปรบัเปล่ียนรปูแบบการน าส่งจากปัจจบุนั

TEXT  FILE XML  FILE

FIXED   

COLUMN
USED  TAG NAME

8  TABLES 13  TABLES



แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ปัจจุบนั   ค าส่ังนายทะเบยีน ที่ 1/2548  ลงวนัที ่ 19 มกราคม  2548

กรมธรรม์ สลกัหลงั

แบบความ
คุ้มครอง
พเิศษ

แบบความ
คุ้มครอง
พเิศษ

การรับ/คนื
เบีย้ประกนั

รายละเอยีด
อุบัตเิหตุ

OD &
FT

TPPD

TPBI

รย.01, 
02,03

ความ
คุ้มครอง
พเิสษ

รายการรับ
คนืสินไหม

รายการจ่าย
สินไหม

กรมธรรม์กลุ่ม :
หน่ึงกรมธรรม์มกีารคุ้มครองรถหลายคนั



ช่ืออ้างองิแฟ้มข้อมูล XML ที่น าส่ง

ตารางข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูล

ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย &
ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ

MV_PO_V01_9999_201502_1.XML

ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภยั  &
ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ส าหรับความคุ้มครอง
พเิศษ

MV_EN_V01_9999_201502_1.XML

ตารางการรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย MV_RV_V01_9999_201502_1.XML

DIGITS  :   1-3,   4-6,   7-10,  11-15,  16-19,  20-22,  23  

ตัวอย่างการน าส่งข้อมูลคร้ังที ่1  งวด  เดอืนกุมภาพนัธ์   2558  ของรหัสบริษัท  9999

การน าส่งข้อมูล   ห้ามระบุช่ือแฟ้มข้อมูลการน าส่งซ ้า



ช่ืออ้างองิแฟ้มข้อมูล XML ที่น าส่ง

ตารางข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูล

ตารางรายละเอยีดอุบตัิเหตุ &
ตารางค่าสินไหมทดแทน OD, F&T   &
ตารางค่าสินไหมทดแทน TPPD &
ตารางค่าสินไหมทดแทน TPBI &
ตารางค่าสินไหมทดแทน  รย.01,02,03 &
ตารางค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองอืน่ๆ

MV_CL_V01_9999_201502_1.XML

ตารางรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน MV_PV_V01_9999_201502_1.XML

ตารางการรับคนืสินไหมทดแทน MV_RC_V01_9999_201502_1.XML

การน าส่งข้อมูล   ห้ามระบุช่ือแฟ้มข้อมูลการน าส่งซ ้า



ขั้นตอนการท างานหลกัของระบบ IBS

รับข้อมูล
ตรวจสอบ

ขัน้ต้น

ตรวจสอบ

เชงิลึก
จัดเตรียมรายงาน

หมายเลขอ้างองิรายการ
(REFERENCE   NUMBER)

หมายเลขรับรายการข้อมูล
(ACCEPTED  NUMBER)



ค าอธิบายหัวตารางเอกสาร (Column)

หัวตารางเอกสาร ค าอธิบาย

ล ำดบัท่ี ล ำดบัรำยกำรขอ้มูลในตำรำง

ช่ือขอ้มูลภำษำไทย ช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง-ก ำหนดเป็นค ำมำตรฐำนภำษำไทย

ช่ือขอ้มูลภำษำองักฤษ ช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง-ก ำหนดเป็นค ำมำตรฐำนภำษำองักฤษ
(Tag Name ส ำหรับ XML  FILE)

ค ำอธิบำย ค ำอธิบำยเพิ่มเติมส ำหรับช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง

Data Type / Size ประเภทขอ้มูล และขนำด

ขอ้ก ำหนดของฟิลด์ ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรจดัเตรียมขอ้มูลเขำ้ระบบ IBS.

กำรตรวจสอบขอ้มูลขั้นตน้ เง่ือนไขกำรตรวจสอบขอ้มูลขั้นตอนของระบบ IBS.

กำรตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึก เง่ือนไขกำรตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกของระบบ IBS.

* จ ำแนกกำรเปล่ียนแปลงของฟิลดเ์ทียบกบัค ำสัง่กำรน ำส่งขอ้มูลล่ำส ด

ปัจจุบนั   ค าส่ังนายทะเบยีน ที ่ 1/2548  ลงวนัที ่ 19 มกราคม  2548



ตารางกรมธรรม์
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

เลขที่ BARCODE  บนตารางกรมธรรม์ รหัสแบบกรมธรรม์ประกนัภยัที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คปภ.

ช่ือ-นามสกลุผู้เอาประกนัภยั ที่อยู่ผู้เอาประกนัภยั

รหัสจงัหวดั, อ าเภอ,  ต าบล รหัสไปรษณย์ี

รหัสประเทศ (ล าดบัที่ 13)  ตามที่อยู่ผู้เอาประกนัภยั เลขที่บัตรประจ าตวัประชาชน / 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว /
เลขที่หนังสือเดนิทาง /
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้เอาประกนัภยั

ช่ือ-นามสกลุของผู้ขบัขีค่นที่ 1 อายุที่ค านวณเบีย้ของผู้ขบัขีค่นที่ 1

ช่ือ-นามสกลุของผู้ขบัขีค่นที่ 2 อายุที่ค านวณเบีย้ของผู้ขบัขีค่นที่ 2

เลขที่บัตรประจ าตวัประชาชน / 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว /
เลขที่หนังสือเดนิทาง /
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้รับประโยชน์คนแรก

ช่ือของผู้รับประโยชน์คนแรก



ตารางกรมธรรม์
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

วนัที่บันทึกรายการทางบัญชี วนัที่ท าสัญญา

รหัสประเทศ (ล าดบัที่ 40) ตามทะเบียนรถ อายุรถที่ท าประกนัภยั

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของ  Fire จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของ Theft

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมส่วนของความคุ้มครองพเิศษที่
แต่ละบริษทัได้รับอนุมัตจิาก คปภ.  หรือ ความคุ้มครอง
มาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลงัและรวมค านวณเบีย้ไว้
ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับนี้

จ านวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิรวมทั้งกรมธรรม์

อากร ภาษมูีลค่าเพิม่

จ านวนเงนิค่าบ าเหน็จ เลขที่ใบอนุญาตตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภยั

ช่องทางการจ าหน่าย สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั วนัที่เกดิของผู้ขบัขีค่นที่ 1

เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขบัขีค่นที่ 1 เลขที่ใบขบัขีข่องผู้ขบัขีค่นที่ 1

วนัที่เกดิของผู้ขบัขีค่นที่ 2 เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขบัขีค่นที่ 2

เลขที่ใบขบัขีข่องผู้ขบัขีค่นที่ 2 วนัที่เร่ิมความคุ้มครอง

วนัที่ส้ินสุดความคุ้มครอง วนัที่ออกเอกสาร

เลขทะเบียนรถ ขนาดเคร่ืองยนต์

จ านวนที่น่ัง น า้หนักบรรทุก

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของ OD จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิ TPPD  ต่อคร้ัง

จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิ TPBI ต่อคน จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิ TPBI ต่อคร้ัง

เบีย้ประกนัภยัพืน้ฐานเตม็ปี จ านนวเงนิค่าเสียหายส่วนแรกตาม OD  รวม

จ านวนเงนิค่าเสียหายส่วนแรกตาม TPPD รวม % ที่ได้รับส่น/เพิม่ประวตัิ



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

เลขทะเบียนรถ (ล าดบัที่ 38) -
VehicleLicense

ขอให้ทางบริษทัประกนัภยั รายงานข้อมูลโดยระบุตวัเลขและตวัอกัษรบนทะเบียน
รถ โดยไม่ต้องระบุเคร่ืองหมาย “-” และหรือ “ ” (ช่องว่าง) โดยปฎบิัตดิงันี ้

#  ข้อมูลที่ทาการบันทึกจะต้องท าการชิดซ้าย 
#  ในกรณรีถที่ยงัไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง) ให้ระบุเป็น คาว่า “ใหม่” เท่าน้ันและ
รหัสจงัหวดัก าหนดเป็น “99” 

#  ในกรณรีถต่างประเทศ ให้ระบุเป็น “00” 

เลขตวัถงั (ล าดบัที่ 41) -
VehicleChassis

ขอให้ทางบริษทัประกนัภยัปฏิบัตดิงันี ้
#   ไม่ให้เพิม่เตมิตวัอกัษรอืน่ใดเข้าไปในตวัเลขตวัถงัที่จดจากตวัรถจริงๆ 
#   หากเลขตวัถงัมีช่องว่างระหว่างชุดตวัอกัษรหรือตวัเลขที่ประกอบกนัขึน้เป็นเลข
ตวัรถให้ตดัช่องว่างเหล่าน้ันออกให้หมด 



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสประเภทกรมธรรม์ (ล าดบัที่
8) - PolicyType

กรณี ความคุ้มครองประเภทที่  1  ให้ระบุ  “01”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่  2  ให้ระบุ  “02”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่  3  ให้ระบุ  “03”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่  4 ให้ระบุ  “04”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่  5  ให้ระบุ  “05”  (ความคุ้มครองเฉพาะภยั)
กรณี กรมธรรม์ Super Car, ปลอดแอลกอฮอล์,  เอกสารแนบท้ายคุ้มครอง 

ภยัน า้ท่วม,  ภยัธรรมชาต ิ ให้ระบุ  “06”
กรณี กรมธรรม์ ขบัด ีให้คนื,  GAP Insurance,  ชดเชยรายได้,  ค่าขาดประโยชน์

ให้ระบุ  “07”
กรณี ให้ระบุ  “08”  ส าหรับกรมธรรม์ดงันี้

1)  กรมธรรม์/เอกสารแนบท้าย   คุ้มครองรถยนต์พลกิคว า๋,  ตกทาง
2)  กรมธรรม์/เอกสารแนบท้าย  คุ้มครองน า้ท่วม, คุ้มครองธรรมชาต,ิ  

คุ้มครองรถยนต์เสียหายส้ินเชิง, คุ้มครองทรัพย์สินในรถสูญหาย
3)  กรมธรรม์ เฉพาะภยั  No  DD
4)  กรมธรรม์ตามระยะทาง
5)   กรมธรรม์ คุ้มครองรถยนต์เสียหายบางส่วน
6)   กรมธรรม์  Big  Bike



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสแบบกรมธรรม์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ล าดบัที่ 9) 
- OICPolicyType

กรณปีระเภทกรมธรรม์ (PolicyType)  01 – 04    ให้รายงานเป็นค่าว่าง

กรณปีระเภทกรมธรรม์(PolicyType)  05 : ก าหนดให้ประกอบด้วย (กรมธรรม์
มาตรฐาน + เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิม่พเิศษ มาตรฐาน) ) 
ก าาหนด รหัสแบบกรมธรรม์ 8 หลกั ดงันี ้

ต าแหน่งที่ 1 – 4 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น “0000”  
ต าแหน่งที่ 5 – 6 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น กรมธรรม์มาตรฐาน 

เช่น “01” : กรมธรรม์ประเภท 1 , “02” : กรมธรรม์ประเภท 2 ,
“03” : กรมธรรม์ประเภท 3 , “04” : กรมธรรม์ประเภท 4

ต าแหน่งที่ 7 – 8 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น เอกสารแนบมาตรฐาน 
(ความคุ้มครองเพิม่พเิศษ มาตรฐาน) 
เช่น “01” : รถชนรถ “02”: น้าท่วม , “03” : แข่งขนัความเร็ว , 

“04”: ก่อการร้าย , “05”: อืน่ๆ 
ตวัอย่าง  กรมธรรม์ประเภท 05 ที่มีความคุ้มครองหลกั เป็น (กรมธรรม์ประเภท 

“02” + รถชนรถ) รายงานข้อมูล เป็น

ประเภทกรมธรรม์ รหัสแบบกรมธรรม์

05 00000201



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสแบบกรมธรรม์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ล าดบัที่ 9) 
- OICPolicyType

กรณปีระเภทกรมธรรม์(PolicyType)  06 : กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ SuperCar
ก าหนดให้ประกอบด้วย ( กรมธรรม์ มาตรฐาน + เอกสารแนบมาตรฐาน(ความ
คุ้มครองเพิม่พเิศษ มาตรฐาน)) 
ก าหนด รหัสแบบกรมธรรม์ 8 หลกั ดงันี ้

ต าแหน่งที่ 1 – 4 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น “0000” 
ต าแหน่งที่ 5 – 6 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน

(“01”, “02”, “03”, “04”) 
ต าแหน่งที่ 7 – 8 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น เอกสารแนบมาตรฐาน

(ความคุ้มครองเพิม่พเิศษ มาตรฐาน) 
เช่น “01” : น้าท่วม , “02” : แข่งขนัความเร็ว , “03”: ก่อการร้าย , “04”: อืน่ๆ
ตวัอย่าง กรมธรรม์ประเภท 06 ที่มีความคุ้มครองหลกัเป็น (กรมธรรม์มาตรฐาน
ประเภท “01” + แข่งขนัความเร็ว)      รายงานข้อมูล เป็น 

ประเภทกรมธรรม์ รหัสแบบกรมธรรม์

06 00000102



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสแบบกรมธรรม์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ล าดบัที่ 9) 
- OICPolicyType

ประเภทกรมธรรม์ 07 - 98 ประเภทกรมธรรม์มาตรฐาน (รหัสแบบกรมธรรม์ ใน
อนาคต) ซ่ึงรหัสแบบกรมธรรม์จะใช้วธีิเดยีวกนักบักรมธรรม์ ประเภทที่ 06 

ประเภทกรมธรรม์ 99 ประเภทกรมธรรม์ เฉพาะของบริษทัประกนัภยั มี 2 ลกัษณะ
ดงันี ้
1.) แบบกรมธรรม์มาตรฐาน + เอกสารแนบท้ายของบริษทัประกนัวนิาศภยั รหัส
แบบกรมธรรม์จะมีลกัษณะดงันี ้

ก าหนด เลขที่แบบ 8 หลกั ดงันี ้
ต าแหน่งที่ 1 – 4 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น รหัสบริษทัประกนัวนิาศภยั 

(ตวัเลข 4 หลกั) 
ต าแหน่งที่ 5 – 6 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน 

(“01”, “02”, “03”, “04”) 
ต าแหน่งที่ 7 – 8 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น รหัสเอกสารแนบ 

(ความคุ้มครองเพิม่พเิศษที่บริษทัก าหนดเอง) 
เช่น “01” : รถตกข้างทาง 



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสแบบกรมธรรม์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ล าดบัที่ 9) 
- OICPolicyType

ตวัอย่าง กรมธรรม์ประเภท 99 ที่มีความคุ้มครองหลกั เป็น (กรมธรรม์มาตรฐาน
ประเภท “01” + รถตกข้างทาง)   รายงานข้อมูล เป็น 

2.) แบบกรมธรรม์ + เอกสารแนบท้าย ของบริษทัประกนัวนิาศภยั รหัสแบบ
กรมธรรม์ จะมีลกัษณะดงันี ้

ก าหนด เลขที่แบบ 8 หลกั ดงันี ้
ต าแหน่งที่ 1 – 4 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น รหัสบริษทัประกนัวนิาศภยั 

(ตวัเลข 4 หลกั) ต าแหน่งที่ 5 – 6 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น “99” 
ต าแหน่งที่ 7 – 8 หมายถงึ ให้ก าหนดเป็น รหัสของ กรมธรรม์+

เอกสารแนบท้าย ของบริษทัฯ 
เช่น “01” : กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ (คุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม) 

“02” : กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ (คุ้มครอง Fire + PA) 

ประเภทกรมธรรม์ รหัสแบบกรมธรรม์

99 99990101 (9999=รหัสบ.ประกนั)



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสแบบกรมธรรม์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ล าดบัที่ 9) 
- OICPolicyType

ตวัอย่าง กรมธรรม์ประเภท 99 ที่มีความคุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม 
รายงานข้อมูล เป็น 

ประเภทกรมธรรม์ รหัสแบบกรมธรรม์

99 99999901 (9999=รหัสบ.ประกนั)



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

เลขที่บัตรประจ าตวั &  ช่ือ
ผู้รับประโยชน์คนแรก 
(ล าดบัที่  31, 32)

ให้ระบุ ข้อมูลของผู้รับประโยชน์คนแรก ให้สอดคล้องกนั  อาทิเช่น
รถที่ผู้เอาประกนัภยัยืน่ต่อบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์  ให้ระบุผู้รับประโยชน์คนแรก
ด้วยเลขทะเบียนการค้า และ ช่ือของบริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์  เป็นต้น

รหัสจงัหวดัตามทะเบียนรถ &
รหัสประเทศ
(ล าดบัที่ 39, 40)

กรณเีป็นรถต่างประเทศ
ให้รายงานค่าเป็น  “00”  : รถต่างประเทศ    (ตามอ้างองิในตารางที่  3) และ
รายงานค่า  รหัสประเทศ  (ตามอ้างองิในตารางที่  5)

ขนาดเคร่ืองยนต์ บันทึกด้วยหน่วยนับ CC  เท่าน้ัน

จ านวนที่น่ัง บันทึกจ านวนที่น่ัง เท่าน้ัน

น า้หนักบรรทุก บันทึกด้วยหน่วยนับ   กโิลกรัม เท่าน้ัน



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั OD ระบุจ านวนเงนิเอาประกนัภยั OD  เท่าน้ัน

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั Fire ระบุจ านวนเงนิเอาประกนัภยั Fire  เท่าน้ัน

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั Theft ระบุจ านวนเงนิเอาประกนัภยั Theft  เท่าน้ัน

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมของ
ส่วนความคุ้มครองหลกัรถคนัที่
เอาประกนัภยัตามระยะเวลา
คุ้มครอง (ล าดบัที่ 89)

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมของส่วนความคุ้มครองหลกั (OD, Fire, Theft, 
TPPD, TPBI,  รย. 01,02,03  ตามระยะเวลาคุ้มครอง  เท่าน้ัน

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมส่วน
ของความคุ้มครองพเิศษที่แต่ละ
บริษทัได้รับอนุมัตจิาก คปภ.  
หรือ ความคุ้มครองมาตรฐานที่
คปภ. ประกาศภายหลงัและรวม
ค านวณเบีย้ไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบับนี้ (ล าดบัที่ 90)

จ านวนเบีย้เฉพาะส่วนความคุ้มครองพเิศษ หรือ ความคุ้มครองมาตรฐาน ที่ คปภ. 
ประกาศภายหลงั



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

จ านวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ
รวมทั้งกรมธรรม์ (ล าดบัที่ 91)

จ านวนเบีย้ตามความคุ้มครองหลกั และ ความคุ้มครองพเิศษหรือความคุ้มครอง
มาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลงั

ช่องทางการจ าหน่าย ระบุค่า “01” , “02”, …. , “08”,”99”

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

รหัสความคุ้มครอง ความคุ้มครอง/จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1

ความคุ้มครอง / จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 2 จ านวนเบีย้ประกนัภยั

สถานะของการส่งข้อมูล หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

รหัสความคุ้มครอง



ตารางกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสความคุ้มครอง อ้างองิตารางที่ 7  หรือที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดเพิม่เตมิ

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางสลกัหลงั  / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

เลขที่ Barcode บนตารางกรมธรรม์ประกนัภยั รหัสแบบกรมธรรม์ประกนัภยัที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คปภ.

ล าดบัที่สลกัหลงั ช่ือ-นามสกลุผู้เอาประกนัภยั

ที่อยู่ผู้เอาประกนัภยั รหัสจงัหวดั, อ าเภอ, ต าบล

รหัสไปรษณย์ี รหัสประเทศ (ล าดบัที่ 16) ตามที่อยู่ผู้เอาประกนัภยั

เลขที่บัตรประจ าตวัประชาชน / 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว /
เลขที่หนังสือเดนิทาง / 
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้เอาประกนัภยั

ช่ือ-นามสกลุของผู้ขบัขีค่นที่ 1

อายุที่ค านวณเบีย้ของผู้ขบัขีค่นที่ 1 ช่ือ-นามสกลุของผู้ขบัขีค่นที่ 2

อายุที่ค านวณเบีย้ของผู้ขบัขีค่นที่ 2 เลขที่บัตรประจ าตวัประชาชน / 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว /
เลขที่หนังสือเดนิทาง / 
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้รับประโยชน์



ตารางสลกัหลงั  / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

ช่ือผู้รับประโยชน์ วนัที่บันทึกรายการทางบัญชี

รหัสประเทศ (ล าดบัที่ 43) ตามทะเบียนรถ อายุรถยนต์ที่ท าประกนัภยั

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของ Fire ต่อคร้ัง จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของ Theft ต่อคร้ัง

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมส่วนของความคุ้มครองพเิศษที่
แต่ละบริษทัได้รับอนุมัตจิาก คปภ. หรือ ความคุ้มครอง
มาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลงัและรวมค านวณเบีย้ไว้
ในกรมธรรม์ประกนัภยัฉบับนี้

จ านวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิรวมทั้งกรมธรรม์

อากร ภาษมูีลค่าเพิม่

จ านวนเงนิค่าบ าเหน็จ เลขที่ใบอนุญาตตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภยั

ช่องทางการจ าหน่าย สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางสลกัหลงั / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั วนัเกดิของผู้ขบัขีค่นที่ 1

เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขบัขีค่นที่ 1 เลขที่ใบขบัขีข่องผู้ขบัขีค่นที่ 1

วนัที่เกดิของผู้ขบัขีค่นที่ 2 เลขที่บัตรประชาชนผู้ขบัขีค่นที่ 2

เลขที่ใบขบัขีข่องผู้ขบัขีค่นที่ 2 วนัที่มีผลบังคบัของสลกัหลงั

วนัที่ออกเอกสาร วนัที่เร่ิมความคุ้มครอง

วนัที่ส้ินสุดความคุ้มครอง เลขทะเบียนรถ

ขนาดเคร่ืองยนต์ จ านวนที่น่ัง

น า้หนักบรรทุก จ านวนเงนิเอาประกนัภยัของ OD ต่อคร้ัง

เบีย้ประกนัภยัพืน้ฐานเตม็ปี จ านวนเงนิค่าเสียหายส่วนแรกตาม OD รวม

จ านวนเงนิค่าเสียหายส่วนแรกตาม TPPD รวม



ตารางสลกัหลงั / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

เลขที่สลกัหลงั รหัสประเภทสลกัหลงั



ตารางสลกัหลงั / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

รหัสประเภทสลกัหลงั

จ านวนเงนิเอาประกนัภยั..... /
จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิ.... /
จ านวนเงนิคุ้มครอง..... /
จ านวนเงนิทดแทน.....

ให้รายงานจ านวนเงนิ ตามมูลค่าที่รับประกนั  ซ่ึงเป็นผลของการท าสลกัหลงัฉบับนี้

เบีย้ประกนัภยัสุทธิ ตาม .....
(ล าดบัที่ 63, 67,  71, 74, 76,  78)

รายงานมูลค่าเบีย้จากผลของการเปลีย่นแปลงเบีย้จากกรมธรรม์หรือสลกัหลงัก่อน
หน้า  (Current)

จ านวนเงนิส่วนลด ...... รายงานมูลค่าเบีย้จากผลของการเปลีย่นแปลงเบีย้จากกรมธรรม์หรือสลกัหลงัก่อน
หน้า (Current)

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมของ
ส่วนความคุ้มครองหลกัรถคนัที่
เอาประกนัภยัตามระยะเวลา
คุ้มครอง

รายงานมูลค่าเบีย้จากผลของการเปลีย่นแปลงเบีย้จากกรมธรรม์หรือสลกัหลงัก่อน
หน้า (Current)



ตารางสลกัหลงั / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

จ านวนเบีย้ประกนัภยัที่เพิม่ (ลด) รายงานมูลค่าที่เปลีย่นแปลงจากกรมธรรม์หรือสลกัหลงัก่อนหน้า (Diff.)

จ านวนเบีย้ประกนัภยัรวมส่วน
ของความคุ้มครองพเิศษที่แต่ละ
บริษทัได้รับอนุมัตจิาก คปภ. 
หรือ ความคุ้มครองมาตรฐานที่
คปภ. ประกาศภายหลงัและรวม
ค านวณเบีย้ไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภยัฉบับนี้

รายงานมูลค่าเบีย้จากผลของการเปลีย่นแปลงเบีย้จากกรมธรรม์หรือสลกัหลงัก่อน
หน้า (Current)

จ านวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ
รวมทั้งกรมธรรม์

รายงานมูลค่าเบีย้จากผลของการเปลีย่นแปลงเบีย้จากกรมธรรม์หรือสลกัหลงัก่อน
หน้า (Current)

การตรวจสอบข้อมูล  ส าหรับประเภทรายการแก้ไขเปลีย่นแปลงแต่ละประเภทสลกัหลงั  พจิารณาตามเอกสารหน้า 34-38



ตารางสลกัหลงั / ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว

การตรวจสอบข้อมูล  ส าหรับประเภทรายการแก้ไขเปลีย่นแปลงแต่ละประเภทสลกัหลงั  พจิารณาตามเอกสารหน้า 34-38



ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

เลขที่สลกัหลงั รหัสประเภทสลกัหลงั

รหัสความคุ้มครอง ล าดบัที่สลกัหลงั

ความคุ้มครอง 1/ จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1 ความคุ้มครอง 2 / จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 2

เบีย้ประกนัภยั สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

เลขที่สลกัหลงั รหัสประเภทสลกัหลงั

รหัสความคุ้มครอง



ตารางแก้ไขเปลีย่นแปลงกรมธรรม์ประกนัภัยส าหรับความคุ้มครองพเิศษ
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางการรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

เลขที่สลกัหลงั วนัที่รับเบีย้จากผู้เอาประกนัภยั

วนัที่รับเบีย้จากตวัแทน/ นายหน้าประกนัภยั เลขที่ใบอนุญาตตวัแทน/ นายหน้าประกนัภยั

จ านวนเบีย้ประกนัภยั สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่กลุ่มอ้างองิ ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ

เลขที่สลกัหลงั วนัที่รับเบีย้จากผู้เอาประกนัภยั



ตารางรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

วนัที่รับเบีย้จากตวัแทน/ นายหน้า
ประกนัภยั

ระบุเป็นค่าว่าง กรณรัีบเบีย้จากผู้เอาประกนัภยั

เลขที่ใบอนุญาตตวัแทน / 
นายหน้าประกนัภยั

กรณมีีช่องทางการจ าหน่ายตรงกบับริษทั ให้ระบุค่ารหัสบริษทั (อ้างองิตารางที่ 1)

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางรายละเอยีดอุบัติเหตุ
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

วนัที่ได้รับแจ้งเหตุ ถนน

รหัสประเทศที่เกดิเหตุ พกิดัละตจูิด

พกิดัลองตจูิด ช่ือ-นามสกลุผู้ขบัขีข่ณะเกดิเหตุ

จ านวนเงนิประมาณการ/ จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตาม OD, 
F&T  คร้ังนี้

ค่าจดัการสินไหมทดแทน

ค่าส ารวจภยั สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางรายละเอยีดอุบัติเหตุ
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทกลุ่มรายการ

วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม รหัสสถานะรายการ

วนัที่เกดิเหตุ รหัสจงัหวดั, อ าเภอ, ต าบลที่เกดิเหตุ

วนัที่เกดิของผู้ขบัขีข่ณะเกดิเหตุ



ตารางรายละเอยีดอุบัติเหตุ
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม



ตารางรายละเอยีดอุบัติเหตุ
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

ประเภทกลุ่มรายการ ให้ระบุค่า  “EC” = ประมาณการจ่าย (Estimate  Claim)
“P”  =   จ่ายค่าสินไหมทดแทน (Paid  Claim)
“CP” = ยกเลกิรายการจ่าย (Canceled  Paid)

รหัสสถานะรายการ ให้ระบุค่า “1” = เปิด CLAIM  ใหม่  หรือ  CLAIM  เร่ืองนีถู้กเปิดอยู่
“2” = ปิดเร่ือง CLAIM
“3” = เปิด CLAIM  ที่ถูกปิดเร่ืองแล้วขึน้มาใหม่

จ านวนเงนิประมาณการ / จ่าย ค่า
สินไหมทดแทน ตาม …….
(ล าดบัที่ 32 – 37)

กรณรีายงานค่าประมาณการสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “EC”)
ให้รายงานค่าการเปลีย่นแปลงยอดประมาณการ   อาทิเช่น
ประมาณการคร้ังที่  1    ระบุค่าเป็น บวกเสมอ
ประมาณการคร้ังที่ 2   ปรับปรุงยอดเพิม่  ระบุค่าเป็น ค่าบวก
ประมาณการคร้ังที่  3    ปรับปรุงยอดลด   ระบุค่าเป็น  ค่าตดิลบ

กรณรีายงานรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “P”)
ให้รายงานค่าเป็นค่าบวกเสมอ

กรณรีายงานการยกเลกิรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรายการ = “CP”)
ให้รายงานค่าเป็นค่าตดิลบเสมอ



ตารางรายละเอยีดอุบัติเหตุ
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

จ านวนเงนิประมาณการ/จ่าย ค่า
สินไหมทดแทนทั้งหมด

กรณรีายงานค่าประมาณการสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “EC”)
ให้รายงานค่าการเปลีย่นแปลงยอดประมาณการ   อาทิเช่น
ประมาณการคร้ังที่  1    ระบุค่าเป็น บวกเสมอ
ประมาณการคร้ังที่ 2   ปรับปรุงยอดเพิม่  ระบุค่าเป็น ค่าบวก
ประมาณการคร้ังที่  3    ปรับปรุงยอดลด   ระบุค่าเป็น  ค่าตดิลบ

กรณรีายงานรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “P”)
ให้รายงานค่าเป็นค่าบวกเสมอ

กรณรีายงานการยกเลกิรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรายการ = “CP”)
ให้รายงานค่าเป็นค่าตดิลบเสมอ



ตารางรายละเอยีดอุบัติเหตุ
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

จ านวนเงนิประมาณการ / จ่าย ค่า
สินไหมทดแทนรวมตามความ
คุ้มครองอืน่ๆ ของกรมธรรม์
ประกนัภยั คร้ังนี้

กรณรีายงานค่าประมาณการสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “EC”)
ให้รายงานค่าการเปลีย่นแปลงยอดประมาณการ   อาทิเช่น
ประมาณการคร้ังที่  1    ระบุค่าเป็น บวกเสมอ
ประมาณการคร้ังที่ 2   ปรับปรุงยอดเพิม่  ระบุค่าเป็น ค่าบวก
ประมาณการคร้ังที่  3    ปรับปรุงยอดลด   ระบุค่าเป็น  ค่าตดิลบ

กรณรีายงานรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “P”)
ให้รายงานค่าเป็นค่าบวกเสมอ

กรณรีายงานการยกเลกิรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรายการ = “CP”)
ให้รายงานค่าเป็นค่าตดิลบเสมอ

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง OD, F&T
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ

ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทกลุ่มรายการ

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง OD, F&T
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPPD
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ

ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทกลุ่มรายการ

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPPD
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPBI
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ

ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทกลุ่มรายการ

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPBI
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง ร.ย.01,02,03
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม เลขประจ าตวัผู้ประสบภยั

สถานะของการส่งข้อมูล หมายเลขอ้างองิรายการ

ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทกลุ่มรายการ

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม ล าดบัที่ผู้ประสบภยั



ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง ร.ย.01,02,03
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

เลขประจ าตวัผู้ประสบภยั หมายถงึ  เลขที่บัตรประจ าตวัประชาชน /  เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว / 
เลขที่หนังสือเดนิทาง / เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้ประสบภยั

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอืน่ๆ
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม รหัสความคุ้มครอง

ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองอืน่ๆ สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ



ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอืน่ๆ
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ วนัที่ประมาณการหรืออนุมัตจ่ิายสินไหม

คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม รหัสความคุ้มครอง

ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

คร้ังที่รายงาน ประเภทกลุ่มรายการ คร้ังที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหมทดแทน

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน

จ านวนเงนิค่าสินไหม
ทดแทน

1 EC 1 1 15,000

2 EC 2 1 1,500

3 P 3 1 4,000

4 P 4 1 12,000

กรณรีายการทีส่่งเข้ามาเป็นรายการเปิดเร่ืองสินไหม

คร้ังที่รายงาน TPPD TPBI รย.01 รย.002 รย.03 OD, F&T

1 5,000 0 0 0 0 10,000

2 -1,000 0 0 0 0 2,500

3 4,000 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 12,000



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

คร้ังที่รายงาน ประเภทกลุ่มรายการ คร้ังที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหมทดแทน

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน

จ านวนเงนิค่าสินไหม
ทดแทน

1 EC 1 1 15,000

2 P 2 2 15,000

กรณรีายการทีส่่งเข้ามาเป็นรายการจ่ายพร้อมปิดเร่ือง หรือเป็นรายการ Adjust ประมาณการ
พร้อมปิดเร่ือง  ดงันี้
@  กรณจ่ีายพร้อมปิดเร่ือง

คร้ังที่รายงาน TPPD TPBI รย.01 รย.002 รย.03 OD, F&T

1 5,000 0 0 0 0 10,000

2 5,000 0 0 0 0 10,000



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

คร้ังที่รายงาน ประเภทกลุ่มรายการ คร้ังที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหมทดแทน

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน

จ านวนเงนิค่าสินไหม
ทดแทน

1 EC 1 1 15,000

2 EC 2 1 1,500

3 P 3 1 4,000

4 P 4 1 12,000

5 EC 5 2 -500

@  กรณทีีม่กีาร Adjust ประมาณการพร้อมปิดเร่ือง

คร้ังที่รายงาน TPPD TPBI รย.01 รย.002 รย.03 OD, F&T

1 5,000 0 0 0 0 10,000

2 -1,000 0 0 0 0 2,500

3 4,000 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 12,000

5 0 0 0 0 0 -500



ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่จ่ายสินไหมทดแทน วนัที่ของเช็ค/วนัที่จ่ายจริง

เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั เลขที่กลุ่มอ้างองิ

ล าดบัที่ของรถในกลุ่มอ้างองิ วธีิการจ่ายค่าสินไหม

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟ จ านวนเงนิค่าสินไหมทดแทน

สถานะของการส่งข้อมูล หมายเลขอ้างองิรายการ

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่จ่ายสินไหมทดแทน วนัที่ของเช็ค/วนัที่จ่ายจริง



ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



ตารางการรับคนืค่าสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดให้ส่งเพิม่เตมิจากปัจจุบัน

ประเภทรายการ ประเภทจ านวนเงนิรับคนื

จ านวนเงนิที่ได้รับคนื สถานะของการส่งข้อมูล

หมายเลขอ้างองิรายการ

ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะการเตรียมเพือ่น าส่งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั วนัที่รับคนืค่าสินไหมทดแทน

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก าหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ามระบุค่าซ ้า)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่รับคนืค่าสินไหมทดแทน ประเภทรายการ

ประเภทจ านวนเงนิรับคนื



ตารางการรับคนืค่าสินไหมทดแทน
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

ประเภทรายการ
(ล าดบัที่ 4)

ให้ระบุค่า  “ES” =ประมาณการรับคนื (Estimate  Subrogation & Savage)
“S”  = จ่ายค่าสินไหมทดแทน (Subrogation & Salvage)
“CS” =ยกเลกิรับคนืสินไหมทดแทน

ประเภทจ านวนเงนิรับคนื
(ล าดบัที่ 5)

ให้รายงานดงันี้
“01” = รับคนืจากคู่กรณี
“02” = รับคนืค่าซาก
“03” = รับคนื  Deductible OD
“04” =รับคนื  Deductible TPPD
“05” = รับคนืากผู้เอาประกนักรณผีดิสัญญา
“06” = รับคนือืน่ ๆ 



ตารางการรับคนืค่าสินไหมทดแทน
ข้อก าหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในการจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น าส่ง

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว

สถานะของการส่งข้อมูล กรณส่ีงรายการใหม่ ให้ระบุค่า  “N”
กรณเีป็นการส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่าดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองการปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองการขอยกเลกิรายการข้อมูลที่น าส่งไว้เดมิ

หมายเลขอ้างองิรายการ กรณส่ีงรายการใหม่  ให้ระบุค่าว่าง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรายการ  ให้ระบุค่าหมายเลขอ้างองิรายการที่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน คปภ.  ไว้แล้ว



โครงสร้าง XML  FILE ข้อมูลประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ช่ือข้อมูลภาษาองักฤษ
บนเอกสารโครงสร้าง TAG  NAME

< ?xml  version=“1.0” encoding=“utf-8” ? >
<MVxxxxxxxx > 

< MVData>

<MVData>
<MVData>

<MVData>
<MVxxxxxxxx>

MVxxxxxxx ประกอบด้วย

1) MVPolicy
2) MVEndorse
3) MVReceive
4) MVClaim
5) MVRecovery
6) MVPayment







ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบข้อมูล   แสดง ERROR  CODE

Error  Code ค ำอธิบำย-ภำษำไทย

BRVMOT00800 จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั  OD, Fire, Theft   กรณีประเภทรถจกัรยำนยนต ์  ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่  5,000  บำท
BRVMOT00900 จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั  OD, Fire, Theft   กรณีรถยนตป์ระเภทอ่ืนๆยกเวน้รถจกัรยำนยนต ์   ตอ้งไม่

นอ้ยกวำ่  50,000  บำท
BRVMOT01000 จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผดิ  TPPD   ต่อคร้ัง  ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่   200,000 บำท 
BRVMOT01100 จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผดิ TPBI  ต่อคน  ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่  100,000 บำท  
BRVMOT01200 จ ำนวนเงินจ ำกดัควำมรับผดิ TPBI  ต่อคร้ัง  ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่  10,000,000  บำท  
BRVMOT01300 จ ำนวนเงินค ม้ครองตำม รย.01  ตอ้งมำกกวำ่หรือเท่ำกบั  ศูนย์
BRVMOT01400 จ ำนวนเงินค ม้ครองตำม รย.02  ตอ้งมำกกวำ่หรือเท่ำกบั    ศูนย ์ 
BRVMOT01500 จ ำนวนเงินค ม้ครองตำม รย.03  ตอ้งมำกกวำ่หรือเท่ำกบั    ศูนย์
BRVMOT01600 รหสัประเทศท่ีขยำยอำณำเขต   หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง กรณีมูลค่ำเบ้ีย รย.04  มำกกวำ่  ศูนย์



THANKS  YOU


