โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย
(INSURANCE BUREAU SYSTEM)
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดาเนินงานโครงการฯ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาส่งจากปัจจุบนั

TEXT FILE

XML FILE

FIXED
COLUMN

USED TAG NAME

8 TABLES

13 TABLES

แบบรายการโครงสร้ างข้ อมูลการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
กรมธรรม์

แบบความ
คุ้มครอง
พิเศษ

สลักหลัง

แบบความ
คุ้มครอง
พิเศษ

การรับ/คืน
เบีย้ ประกัน

รายละเอียด
อุบัตเิ หตุ

OD &
FT

รายการรับ
คืนสินไหม

ความ
คุ้มครอง
พิเสษ
รย.01,
02,03

TPPD

กรมธรรม์ กลุ่ม :
หนึ่งกรมธรรม์ มกี ารคุ้มครองรถหลายคัน

TPBI

ปัจจุบนั  คาสั่ งนายทะเบียน ที่ 1/2548 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548

รายการจ่ าย
สินไหม

ชื่ออ้ างอิงแฟ้ มข้ อมูล XML ที่นาส่ ง
DIGITS : 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-19, 20-22, 23

ตัวอย่ างการนาส่ งข้ อมูลครั้งที่ 1 งวด เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของรหัสบริษัท 9999
ตารางข้ อมูล
ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย &
ตารางกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
ตารางแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย &
ตารางแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ สาหรับความคุ้มครอง
พิเศษ
ตารางการรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย

ชื่อแฟ้ มข้ อมูล
MV_PO_V01_9999_201502_1.XML
MV_EN_V01_9999_201502_1.XML

MV_RV_V01_9999_201502_1.XML

การนาส่ งข้ อมูล ห้ ามระบุชื่อแฟ้ มข้ อมูลการนาส่ งซ้า

ชื่ออ้ างอิงแฟ้ มข้ อมูล XML ที่นาส่ ง
ตารางข้ อมูล

ชื่อแฟ้ มข้ อมูล

ตารางรายละเอียดอุบตั ิเหตุ &
ตารางค่ าสิ นไหมทดแทน OD, F&T &
ตารางค่ าสิ นไหมทดแทน TPPD &
ตารางค่ าสิ นไหมทดแทน TPBI &
ตารางค่ าสิ นไหมทดแทน รย.01,02,03 &
ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนความคุ้มครองอืน่ ๆ

MV_CL_V01_9999_201502_1.XML

ตารางรายการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน

MV_PV_V01_9999_201502_1.XML

ตารางการรับคืนสิ นไหมทดแทน

MV_RC_V01_9999_201502_1.XML

การนาส่ งข้ อมูล ห้ ามระบุชื่อแฟ้ มข้ อมูลการนาส่ งซ้า

ขั้นตอนการทางานหลักของระบบ IBS

รั บข้ อมูล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ขัน้ ต้ น

เชิงลึก

หมายเลขอ้างอิงรายการ
(REFERENCE NUMBER)

จัดเตรี ยมรายงาน

หมายเลขรับรายการข้ อมูล
(ACCEPTED NUMBER)

คาอธิบายหัวตารางเอกสาร (Column)
หัวตารางเอกสาร
ลำดับที่
ชื่อข้อมูลภำษำไทย
ชื่อข้อมูลภำษำอังกฤษ
คำอธิบำย
Data Type / Size

คาอธิบาย
ลำดับรำยกำรข้อมูลในตำรำง
ชื่อข้อมูลที่ตอ้ งนำส่ ง-กำหนดเป็ นคำมำตรฐำนภำษำไทย
ชื่อข้อมูลที่ตอ้ งนำส่ ง-กำหนดเป็ นคำมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
(Tag Name สำหรับ XML FILE)
คำอธิบำยเพิ่มเติมสำหรับชื่อข้อมูลที่ตอ้ งนำส่ ง
ประเภทข้อมูล และขนำด

ข้อกำหนดของฟิ ลด์
ข้อกำหนดสำหรับกำรจัดเตรี ยมข้อมูลเข้ำระบบ IBS.
กำรตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น เงื่อนไขกำรตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนของระบบ IBS.
กำรตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เงื่อนไขกำรตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของระบบ IBS.
*

จำแนกกำรเปลี่ยนแปลงของฟิ ลด์เทียบกับคำสัง่ กำรนำส่ งข้อมูลล่ำสด
ปัจจุบนั  คาสั่ งนายทะเบียน ที่ 1/2548 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548

ตารางกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
เลขที่ BARCODE บนตารางกรมธรรม์

รหัสแบบกรมธรรม์ ประกันภัยที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
คปภ.

ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย

ที่อยู่ผ้เู อาประกันภัย

รหัสจังหวัด, อาเภอ, ตาบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสประเทศ (ลาดับที่ 13) ตามที่อยู่ผ้เู อาประกันภัย

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน /
เลขที่บัตรประชาชนคนต่ างด้ าว /
เลขที่หนังสือเดินทาง /
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้เอาประกันภัย

ชื่อ-นามสกุลของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

อายุที่คานวณเบีย้ ของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

ชื่อ-นามสกุลของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

อายุที่คานวณเบีย้ ของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน /
เลขที่บัตรประชาชนคนต่ างด้ าว /
เลขที่หนังสือเดินทาง /
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้รับประโยชน์ คนแรก

ชื่อของผู้รับประโยชน์ คนแรก

ตารางกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
วันที่บันทึกรายการทางบัญชี

วันที่ทาสัญญา

รหัสประเทศ (ลาดับที่ 40) ตามทะเบียนรถ

อายุรถที่ทาประกันภัย

จานวนเงินเอาประกันภัยของ Fire

จานวนเงินเอาประกันภัยของ Theft

จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมส่ วนของความคุ้มครองพิเศษที่ จานวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิรวมทั้งกรมธรรม์
แต่ ละบริษทั ได้ รับอนุมัตจิ าก คปภ. หรือ ความคุ้มครอง
มาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลังและรวมคานวณเบีย้ ไว้
ในกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้
อากร

ภาษีมูลค่าเพิม่

จานวนเงินค่าบาเหน็จ

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย

ช่ องทางการจาหน่ าย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

วันที่เกิดของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

เลขที่ใบขับขีข่ องผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

วันที่เกิดของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

เลขที่ใบขับขีข่ องผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

วันที่เริ่มความคุ้มครอง

วันที่สิ้นสุ ดความคุ้มครอง

วันที่ออกเอกสาร

เลขทะเบียนรถ

ขนาดเครื่องยนต์

จานวนที่นั่ง

นา้ หนักบรรทุก

จานวนเงินเอาประกันภัยของ OD

จานวนเงินจากัดความรับผิด TPPD ต่ อครั้ง

จานวนเงินจากัดความรับผิด TPBI ต่ อคน

จานวนเงินจากัดความรับผิด TPBI ต่ อครั้ง

เบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานเต็มปี

จานนวเงินค่าเสียหายส่ วนแรกตาม OD รวม

จานวนเงินค่าเสียหายส่ วนแรกตาม TPPD รวม

% ที่ได้ รับส่ น/เพิม่ ประวัติ

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
เลขทะเบียนรถ (ลาดับที่ 38) VehicleLicense

ขอให้ ทางบริษทั ประกันภัย รายงานข้ อมูลโดยระบุตวั เลขและตัวอักษรบนทะเบียน
รถ โดยไม่ ต้องระบุเครื่องหมาย “-” และหรือ “ ” (ช่ องว่าง) โดยปฎิบัตดิ งั นี้
# ข้ อมูลที่ทาการบันทึกจะต้ องทาการชิดซ้ าย
# ในกรณีรถที่ยงั ไม่ จดทะเบียน (ป้ ายแดง) ให้ ระบุเป็ น คาว่า “ใหม่ ” เท่ านั้นและ
รหัสจังหวัดกาหนดเป็ น “99”
# ในกรณีรถต่ างประเทศ ให้ ระบุเป็ น “00”

เลขตัวถัง (ลาดับที่ 41) VehicleChassis

ขอให้ ทางบริษทั ประกันภัยปฏิบัตดิ งั นี้
# ไม่ ให้ เพิม่ เติมตัวอักษรอืน่ ใดเข้ าไปในตัวเลขตัวถังที่จดจากตัวรถจริงๆ
# หากเลขตัวถังมีช่องว่างระหว่างชุดตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันขึน้ เป็ นเลข
ตัวรถให้ ตดั ช่ องว่างเหล่านั้นออกให้ หมด

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสประเภทกรมธรรม์ (ลาดับที่
8) - PolicyType

กรณี ความคุ้มครองประเภทที่ 1 ให้ ระบุ “01”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่ 2 ให้ ระบุ “02”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่ 3 ให้ ระบุ “03”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่ 4 ให้ ระบุ “04”
กรณี ความคุ้มครองประเภทที่ 5 ให้ ระบุ “05” (ความคุ้มครองเฉพาะภัย)
กรณี กรมธรรม์ Super Car, ปลอดแอลกอฮอล์, เอกสารแนบท้ ายคุ้มครอง
ภัยนา้ ท่ วม, ภัยธรรมชาติ ให้ ระบุ “06”
กรณี กรมธรรม์ ขับดี ให้ คนื , GAP Insurance, ชดเชยรายได้ , ค่าขาดประโยชน์
ให้ ระบุ “07”
กรณี ให้ ระบุ “08” สาหรับกรมธรรม์ ดงั นี้
1) กรมธรรม์ /เอกสารแนบท้ าย คุ้มครองรถยนต์ พลิกควา๋ , ตกทาง
2) กรมธรรม์ /เอกสารแนบท้ าย คุ้มครองนา้ ท่ วม, คุ้มครองธรรมชาติ,
คุ้มครองรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง, คุ้มครองทรัพย์ สินในรถสู ญหาย
3) กรมธรรม์ เฉพาะภัย No DD
4) กรมธรรม์ ตามระยะทาง
5) กรมธรรม์ คุ้มครองรถยนต์ เสียหายบางส่ วน
6) กรมธรรม์ Big Bike

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง

รหัสแบบกรมธรรม์ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ลาดับที่ 9)
- OICPolicyType

กรณีประเภทกรมธรรม์ (PolicyType) 01 – 04 ให้ รายงานเป็ นค่าว่าง
กรณีประเภทกรมธรรม์ (PolicyType) 05 : กาหนดให้ ประกอบด้ วย (กรมธรรม์
มาตรฐาน + เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิม่ พิเศษ มาตรฐาน) )
กาาหนด รหัสแบบกรมธรรม์ 8 หลัก ดังนี้
ตาแหน่ งที่ 1 – 4 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น “0000”
ตาแหน่ งที่ 5 – 6 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น กรมธรรม์ มาตรฐาน
เช่ น “01” : กรมธรรม์ ประเภท 1 , “02” : กรมธรรม์ ประเภท 2 ,
“03” : กรมธรรม์ ประเภท 3 , “04” : กรมธรรม์ ประเภท 4
ตาแหน่ งที่ 7 – 8 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น เอกสารแนบมาตรฐาน
(ความคุ้มครองเพิม่ พิเศษ มาตรฐาน)
เช่ น “01” : รถชนรถ “02”: น้ าท่ วม , “03” : แข่ งขันความเร็ว ,
“04”: ก่อการร้ าย , “05”: อืน่ ๆ
ตัวอย่ าง กรมธรรม์ ประเภท 05 ที่มีความคุ้มครองหลัก เป็ น (กรมธรรม์ ประเภท
“02” + รถชนรถ) รายงานข้ อมูล เป็ น
ประเภทกรมธรรม์

รหัสแบบกรมธรรม์

05

00000201

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสแบบกรมธรรม์ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ลาดับที่ 9)
- OICPolicyType

กรณีประเภทกรมธรรม์ (PolicyType) 06 : กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ SuperCar
กาหนดให้ ประกอบด้ วย ( กรมธรรม์ มาตรฐาน + เอกสารแนบมาตรฐาน(ความ
คุ้มครองเพิม่ พิเศษ มาตรฐาน))
กาหนด รหัสแบบกรมธรรม์ 8 หลัก ดังนี้
ตาแหน่ งที่ 1 – 4 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น “0000”
ตาแหน่ งที่ 5 – 6 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ นกรมธรรม์ มาตรฐาน
(“01”, “02”, “03”, “04”)
ตาแหน่ งที่ 7 – 8 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น เอกสารแนบมาตรฐาน
(ความคุ้มครองเพิม่ พิเศษ มาตรฐาน)
เช่ น “01” : น้ าท่ วม , “02” : แข่ งขันความเร็ว , “03”: ก่อการร้ าย , “04”: อืน่ ๆ
ตัวอย่ าง กรมธรรม์ ประเภท 06 ที่มีความคุ้มครองหลักเป็ น (กรมธรรม์ มาตรฐาน
ประเภท “01” + แข่ งขันความเร็ว) รายงานข้ อมูล เป็ น
ประเภทกรมธรรม์

รหัสแบบกรมธรรม์

06

00000102

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสแบบกรมธรรม์ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ลาดับที่ 9)
- OICPolicyType

ประเภทกรมธรรม์ 07 - 98 ประเภทกรมธรรม์ มาตรฐาน (รหัสแบบกรมธรรม์ ใน
อนาคต) ซึ่งรหัสแบบกรมธรรม์ จะใช้ วธิ ีเดียวกันกับกรมธรรม์ ประเภทที่ 06
ประเภทกรมธรรม์ 99 ประเภทกรมธรรม์ เฉพาะของบริษทั ประกันภัย มี 2 ลักษณะ
ดังนี้
1.) แบบกรมธรรม์ มาตรฐาน + เอกสารแนบท้ ายของบริษทั ประกันวินาศภัย รหัส
แบบกรมธรรม์ จะมีลกั ษณะดังนี้
กาหนด เลขที่แบบ 8 หลัก ดังนี้
ตาแหน่ งที่ 1 – 4 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น รหัสบริษทั ประกันวินาศภัย
(ตัวเลข 4 หลัก)
ตาแหน่ งที่ 5 – 6 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ นกรมธรรม์ มาตรฐาน
(“01”, “02”, “03”, “04”)
ตาแหน่ งที่ 7 – 8 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น รหัสเอกสารแนบ
(ความคุ้มครองเพิม่ พิเศษที่บริษทั กาหนดเอง)
เช่ น “01” : รถตกข้ างทาง

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสแบบกรมธรรม์ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ลาดับที่ 9)
- OICPolicyType

ตัวอย่ าง กรมธรรม์ ประเภท 99 ที่มีความคุ้มครองหลัก เป็ น (กรมธรรม์ มาตรฐาน
ประเภท “01” + รถตกข้ างทาง) รายงานข้ อมูล เป็ น
ประเภทกรมธรรม์

รหัสแบบกรมธรรม์

99

99990101 (9999=รหัสบ.ประกัน)

2.) แบบกรมธรรม์ + เอกสารแนบท้ าย ของบริษทั ประกันวินาศภัย รหัสแบบ
กรมธรรม์ จะมีลกั ษณะดังนี้
กาหนด เลขที่แบบ 8 หลัก ดังนี้
ตาแหน่ งที่ 1 – 4 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น รหัสบริษทั ประกันวินาศภัย
(ตัวเลข 4 หลัก) ตาแหน่ งที่ 5 – 6 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น “99”
ตาแหน่ งที่ 7 – 8 หมายถึง ให้ กาหนดเป็ น รหัสของ กรมธรรม์ +
เอกสารแนบท้ าย ของบริษทั ฯ
เช่ น “01” : กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ (คุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม)
“02” : กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ (คุ้มครอง Fire + PA)

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสแบบกรมธรรม์ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจาก คปภ. (ลาดับที่ 9)
- OICPolicyType

ตัวอย่ าง กรมธรรม์ ประเภท 99 ที่มีความคุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม
รายงานข้ อมูล เป็ น
ประเภทกรมธรรม์

รหัสแบบกรมธรรม์

99

99999901 (9999=รหัสบ.ประกัน)

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
เลขที่บัตรประจาตัว & ชื่อ
ผู้รับประโยชน์ คนแรก
(ลาดับที่ 31, 32)

ให้ ระบุ ข้ อมูลของผู้รับประโยชน์ คนแรก ให้ สอดคล้องกัน อาทิเช่ น
รถที่ผ้เู อาประกันภัยยืน่ ต่ อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ให้ ระบุผู้รับประโยชน์ คนแรก
ด้ วยเลขทะเบียนการค้า และ ชื่อของบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ เป็ นต้ น

รหัสจังหวัดตามทะเบียนรถ &
รหัสประเทศ
(ลาดับที่ 39, 40)

กรณีเป็ นรถต่ างประเทศ
ให้ รายงานค่าเป็ น “00” : รถต่ างประเทศ (ตามอ้างอิงในตารางที่ 3) และ
รายงานค่า รหัสประเทศ (ตามอ้างอิงในตารางที่ 5)

ขนาดเครื่องยนต์

บันทึกด้ วยหน่ วยนับ CC เท่ านั้น

จานวนที่นั่ง

บันทึกจานวนที่นั่ง เท่ านั้น

นา้ หนักบรรทุก

บันทึกด้ วยหน่ วยนับ กิโลกรัม เท่ านั้น

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
จานวนเงินเอาประกันภัย OD

ระบุจานวนเงินเอาประกันภัย OD เท่ านั้น

จานวนเงินเอาประกันภัย Fire

ระบุจานวนเงินเอาประกันภัย Fire เท่ านั้น

จานวนเงินเอาประกันภัย Theft

ระบุจานวนเงินเอาประกันภัย Theft เท่ านั้น

จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมของ
ส่ วนความคุ้มครองหลักรถคันที่
เอาประกันภัยตามระยะเวลา
คุ้มครอง (ลาดับที่ 89)

จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมของส่ วนความคุ้มครองหลัก (OD, Fire, Theft,
TPPD, TPBI, รย. 01,02,03 ตามระยะเวลาคุ้มครอง เท่ านั้น

จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมส่ วน
ของความคุ้มครองพิเศษที่แต่ ละ
บริษทั ได้ รับอนุมัตจิ าก คปภ.
หรือ ความคุ้มครองมาตรฐานที่
คปภ. ประกาศภายหลังและรวม
คานวณเบีย้ ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ (ลาดับที่ 90)

จานวนเบีย้ เฉพาะส่ วนความคุ้มครองพิเศษ หรือ ความคุ้มครองมาตรฐาน ที่ คปภ.
ประกาศภายหลัง

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
จานวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิ
รวมทั้งกรมธรรม์ (ลาดับที่ 91)

จานวนเบีย้ ตามความคุ้มครองหลัก และ ความคุ้มครองพิเศษหรือความคุ้มครอง
มาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลัง

ช่ องทางการจาหน่ าย

ระบุค่า “01” , “02”, …. , “08”,”99”

สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

รหัสความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง/จานวนเงินเอาประกันภัย 1

ความคุ้มครอง / จานวนเงินเอาประกันภัย 2

จานวนเบีย้ ประกันภัย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

รหัสความคุ้มครอง

ตารางกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสความคุ้มครอง

อ้างอิงตารางที่ 7 หรือที่สานักงาน คปภ. กาหนดเพิม่ เติม

สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
เลขที่ Barcode บนตารางกรมธรรม์ ประกันภัย

รหัสแบบกรมธรรม์ ประกันภัยที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
คปภ.

ลาดับที่สลักหลัง

ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย

ที่อยู่ผ้เู อาประกันภัย

รหัสจังหวัด, อาเภอ, ตาบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสประเทศ (ลาดับที่ 16) ตามที่อยู่ผ้เู อาประกันภัย

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน /
เลขที่บัตรประชาชนคนต่ างด้ าว /
เลขที่หนังสือเดินทาง /
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้เอาประกันภัย

ชื่อ-นามสกุลของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

อายุที่คานวณเบีย้ ของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

ชื่อ-นามสกุลของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

อายุที่คานวณเบีย้ ของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน /
เลขที่บัตรประชาชนคนต่ างด้ าว /
เลขที่หนังสือเดินทาง /
เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้รับประโยชน์

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
ชื่อผู้รับประโยชน์

วันที่บันทึกรายการทางบัญชี

รหัสประเทศ (ลาดับที่ 43) ตามทะเบียนรถ

อายุรถยนต์ ที่ทาประกันภัย

จานวนเงินเอาประกันภัยของ Fire ต่ อครั้ง

จานวนเงินเอาประกันภัยของ Theft ต่ อครั้ง

จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมส่ วนของความคุ้มครองพิเศษที่ จานวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิรวมทั้งกรมธรรม์
แต่ ละบริษทั ได้ รับอนุมัตจิ าก คปภ. หรือ ความคุ้มครอง
มาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลังและรวมคานวณเบีย้ ไว้
ในกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้
อากร

ภาษีมูลค่าเพิม่

จานวนเงินค่าบาเหน็จ

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้ าประกันวินาศภัย

ช่ องทางการจาหน่ าย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

วันเกิดของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

เลขที่ใบขับขีข่ องผู้ขบั ขีค่ นที่ 1

วันที่เกิดของผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

เลขที่บัตรประชาชนผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

เลขที่ใบขับขีข่ องผู้ขบั ขีค่ นที่ 2

วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง

วันที่ออกเอกสาร

วันที่เริ่มความคุ้มครอง

วันที่สิ้นสุ ดความคุ้มครอง

เลขทะเบียนรถ

ขนาดเครื่องยนต์

จานวนที่นั่ง

นา้ หนักบรรทุก

จานวนเงินเอาประกันภัยของ OD ต่ อครั้ง

เบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานเต็มปี

จานวนเงินค่าเสียหายส่ วนแรกตาม OD รวม

จานวนเงินค่าเสียหายส่ วนแรกตาม TPPD รวม

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

เลขที่สลักหลัง

รหัสประเภทสลักหลัง

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
รหัสประเภทสลักหลัง
จานวนเงินเอาประกันภัย..... /
จานวนเงินจากัดความรับผิด.... /
จานวนเงินคุ้มครอง..... /
จานวนเงินทดแทน.....

ให้ รายงานจานวนเงิน ตามมูลค่าที่รับประกัน ซึ่งเป็ นผลของการทาสลักหลังฉบับนี้

เบีย้ ประกันภัยสุ ทธิ ตาม .....
รายงานมูลค่าเบีย้ จากผลของการเปลีย่ นแปลงเบีย้ จากกรมธรรม์ หรือสลักหลังก่อน
(ลาดับที่ 63, 67, 71, 74, 76, 78) หน้ า (Current)
จานวนเงินส่ วนลด ......

รายงานมูลค่าเบีย้ จากผลของการเปลีย่ นแปลงเบีย้ จากกรมธรรม์ หรือสลักหลังก่อน
หน้ า (Current)

จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมของ
ส่ วนความคุ้มครองหลักรถคันที่
เอาประกันภัยตามระยะเวลา
คุ้มครอง

รายงานมูลค่าเบีย้ จากผลของการเปลีย่ นแปลงเบีย้ จากกรมธรรม์ หรือสลักหลังก่อน
หน้ า (Current)

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
จานวนเบีย้ ประกันภัยที่เพิม่ (ลด) รายงานมูลค่าที่เปลีย่ นแปลงจากกรมธรรม์ หรือสลักหลังก่อนหน้ า (Diff.)
จานวนเบีย้ ประกันภัยรวมส่ วน
ของความคุ้มครองพิเศษที่แต่ ละ
บริษทั ได้ รับอนุมัตจิ าก คปภ.
หรือ ความคุ้มครองมาตรฐานที่
คปภ. ประกาศภายหลังและรวม
คานวณเบีย้ ไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้

รายงานมูลค่าเบีย้ จากผลของการเปลีย่ นแปลงเบีย้ จากกรมธรรม์ หรือสลักหลังก่อน
หน้ า (Current)

จานวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิ
รวมทั้งกรมธรรม์

รายงานมูลค่าเบีย้ จากผลของการเปลีย่ นแปลงเบีย้ จากกรมธรรม์ หรือสลักหลังก่อน
หน้ า (Current)

การตรวจสอบข้ อมูล สาหรับประเภทรายการแก้ไขเปลีย่ นแปลงแต่ ละประเภทสลักหลัง พิจารณาตามเอกสารหน้ า 34-38

ตารางสลักหลัง / ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

การตรวจสอบข้ อมูล สาหรับประเภทรายการแก้ไขเปลีย่ นแปลงแต่ ละประเภทสลักหลัง พิจารณาตามเอกสารหน้ า 34-38

ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

เลขที่สลักหลัง

รหัสประเภทสลักหลัง

รหัสความคุ้มครอง

ลาดับที่สลักหลัง

ความคุ้มครอง 1/ จานวนเงินเอาประกันภัย 1

ความคุ้มครอง 2 / จานวนเงินเอาประกันภัย 2

เบีย้ ประกันภัย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

เลขที่สลักหลัง

รหัสประเภทสลักหลัง

รหัสความคุ้มครอง

ตารางแก้ไขเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์ ประกันภัยสาหรับความคุ้มครองพิเศษ
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางการรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จากผู้เอาประกันภัย

วันที่รับเบีย้ จากตัวแทน/ นายหน้ าประกันภัย

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ นายหน้ าประกันภัย

จานวนเบีย้ ประกันภัย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ตารางรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จากผู้เอาประกันภัย

ตารางรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
วันที่รับเบีย้ จากตัวแทน/ นายหน้ า ระบุเป็ นค่าว่าง กรณีรับเบีย้ จากผู้เอาประกันภัย
ประกันภัย
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน /
นายหน้ าประกันภัย

กรณีมีช่องทางการจาหน่ ายตรงกับบริษทั ให้ ระบุค่ารหัสบริษทั (อ้างอิงตารางที่ 1)

สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
วันที่ได้ รับแจ้ งเหตุ

ถนน

รหัสประเทศที่เกิดเหตุ

พิกดั ละติจูด

พิกดั ลองติจูด

ชื่อ-นามสกุลผู้ขบั ขีข่ ณะเกิดเหตุ

จานวนเงินประมาณการ/ จ่ ายค่าสินไหมทดแทน ตาม OD, ค่าจัดการสินไหมทดแทน
F&T ครั้งนี้
ค่าสารวจภัย
หมายเลขอ้างอิงรายการ

สถานะของการส่ งข้ อมูล

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

รหัสสถานะรายการ

วันที่เกิดเหตุ

รหัสจังหวัด, อาเภอ, ตาบลที่เกิดเหตุ

วันที่เกิดของผู้ขบั ขีข่ ณะเกิดเหตุ

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
ประเภทกลุ่มรายการ

ให้ ระบุค่า “EC” = ประมาณการจ่ าย (Estimate Claim)
“P” = จ่ ายค่าสินไหมทดแทน (Paid Claim)
“CP” = ยกเลิกรายการจ่ าย (Canceled Paid)

รหัสสถานะรายการ

ให้ ระบุค่า “1” = เปิ ด CLAIM ใหม่ หรือ CLAIM เรื่องนีถ้ ูกเปิ ดอยู่
“2” = ปิ ดเรื่อง CLAIM
“3” = เปิ ด CLAIM ที่ถูกปิ ดเรื่องแล้วขึน้ มาใหม่

จานวนเงินประมาณการ / จ่ าย ค่า กรณีรายงานค่าประมาณการสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “EC”)
สินไหมทดแทน ตาม …….
ให้ รายงานค่าการเปลีย่ นแปลงยอดประมาณการ อาทิเช่ น
(ลาดับที่ 32 – 37)
ประมาณการครั้งที่ 1 ระบุค่าเป็ น บวกเสมอ
ประมาณการครั้งที่ 2 ปรับปรุงยอดเพิม่ ระบุค่าเป็ น ค่าบวก
ประมาณการครั้งที่ 3 ปรับปรุงยอดลด ระบุค่าเป็ น ค่าติดลบ
กรณีรายงานรายการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “P”)
ให้ รายงานค่าเป็ นค่าบวกเสมอ
กรณีรายงานการยกเลิกรายการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรายการ = “CP”)
ให้ รายงานค่าเป็ นค่าติดลบเสมอ

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
จานวนเงินประมาณการ/จ่ าย ค่า
สินไหมทดแทนทั้งหมด

กรณีรายงานค่าประมาณการสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “EC”)
ให้ รายงานค่าการเปลีย่ นแปลงยอดประมาณการ อาทิเช่ น
ประมาณการครั้งที่ 1 ระบุค่าเป็ น บวกเสมอ
ประมาณการครั้งที่ 2 ปรับปรุงยอดเพิม่ ระบุค่าเป็ น ค่าบวก
ประมาณการครั้งที่ 3 ปรับปรุงยอดลด ระบุค่าเป็ น ค่าติดลบ
กรณีรายงานรายการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “P”)
ให้ รายงานค่าเป็ นค่าบวกเสมอ
กรณีรายงานการยกเลิกรายการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรายการ = “CP”)
ให้ รายงานค่าเป็ นค่าติดลบเสมอ

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
จานวนเงินประมาณการ / จ่ าย ค่ า กรณีรายงานค่าประมาณการสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “EC”)
สินไหมทดแทนรวมตามความ
ให้ รายงานค่าการเปลีย่ นแปลงยอดประมาณการ อาทิเช่ น
คุ้มครองอืน่ ๆ ของกรมธรรม์
ประมาณการครั้งที่ 1 ระบุค่าเป็ น บวกเสมอ
ประกันภัย ครั้งนี้
ประมาณการครั้งที่ 2 ปรับปรุงยอดเพิม่ ระบุค่าเป็ น ค่าบวก
ประมาณการครั้งที่ 3 ปรับปรุงยอดลด ระบุค่าเป็ น ค่าติดลบ
กรณีรายงานรายการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรายการ = “P”)
ให้ รายงานค่าเป็ นค่าบวกเสมอ
กรณีรายงานการยกเลิกรายการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรายการ = “CP”)
ให้ รายงานค่าเป็ นค่าติดลบเสมอ
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง OD, F&T
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทกลุ่มรายการ

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง OD, F&T
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPPD
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทกลุ่มรายการ

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPPD
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPBI
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทกลุ่มรายการ

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง TPBI
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง ร.ย.01,02,03
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

เลขประจาตัวผู้ประสบภัย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน

รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทกลุ่มรายการ

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

ลาดับที่ผ้ปู ระสบภัย

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนตามความคุ้มครอง ร.ย.01,02,03
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
เลขประจาตัวผู้ประสบภัย

หมายถึง เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / เลขที่บัตรประชาชนคนต่ างด้ าว /
เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ใบทะเบียนการค้าของผู้ประสบภัย

สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอืน่ ๆ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

รหัสความคุ้มครอง

ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองอืน่ ๆ

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

ตารางค่ าสิ นไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอืน่ ๆ
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรายการ

วันที่ประมาณการหรืออนุมัตจิ ่ ายสินไหม

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ ายสินไหม

รหัสความคุ้มครอง

ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีรายการทีส่ ่ งเข้ ามาเป็ นรายการเปิ ดเรื่องสิ นไหม
ครั้งที่รายงาน

ประเภทกลุ่มรายการ

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ าย
สินไหมทดแทน

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน

1

EC

1

1

15,000

2

EC

2

1

1,500

3

P

3

1

4,000

4

P

4

1

12,000

ครั้งที่รายงาน

TPPD

TPBI

รย.01

รย.002

จานวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน

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

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีรายการทีส่ ่ งเข้ ามาเป็ นรายการจ่ ายพร้ อมปิ ดเรื่อง หรือเป็ นรายการ Adjust ประมาณการ
พร้ อมปิ ดเรื่อง ดังนี้
@ กรณีจ่ายพร้ อมปิ ดเรื่อง
ครั้งที่รายงาน

ประเภทกลุ่มรายการ

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ าย
สินไหมทดแทน

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน

1

EC

1

1

15,000

2

P

2

2

15,000

ครั้งที่รายงาน

TPPD

TPBI

รย.01

รย.002

จานวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน

รย.03

OD, F&T

1

5,000

0

0

0

0

10,000

2

5,000

0

0

0

0

10,000

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
@ กรณีทมี่ กี าร Adjust ประมาณการพร้ อมปิ ดเรื่อง
ครั้งที่รายงาน

ประเภทกลุ่มรายการ

ครั้งที่ประมาณการ/จ่ าย
สินไหมทดแทน

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน

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

ครั้งที่รายงาน

TPPD

TPBI

รย.01

รย.002

จานวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน

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

ตารางการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน

วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่กลุ่มอ้างอิง

ลาดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง

วิธีการจ่ ายค่าสินไหม

เลขที่เช็ค / ดร๊ าฟ

จานวนเงินค่าสินไหมทดแทน

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน

วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง

ตารางการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
สถานะของการส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม

หมายเลขอ้างอิงรายการ

กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

ตารางการรับคืนค่าสิ นไหมทดแทน
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจากปัจจุบัน
ประเภทรายการ

ประเภทจานวนเงินรับคืน

จานวนเงินที่ได้ รับคืน

สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะการเตรียมเพือ่ นาส่ งจากปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

วันที่รับคืนค่าสินไหมทดแทน
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กาหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ามระบุค่าซ้า)

รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่รับคืนค่าสินไหมทดแทน

ประเภทรายการ

ประเภทจานวนเงินรับคืน

ตารางการรับคืนค่าสิ นไหมทดแทน
ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
ประเภทรายการ
(ลาดับที่ 4)

ให้ ระบุค่า “ES” =ประมาณการรับคืน (Estimate Subrogation & Savage)
“S” = จ่ ายค่าสินไหมทดแทน (Subrogation & Salvage)
“CS” =ยกเลิกรับคืนสินไหมทดแทน

ประเภทจานวนเงินรับคืน
(ลาดับที่ 5)

ให้ รายงานดังนี้
“01” = รับคืนจากคู่กรณี
“02” = รับคืนค่าซาก
“03” = รับคืน Deductible OD
“04” =รับคืน Deductible TPPD
“05” = รับคืนากผู้เอาประกันกรณีผดิ สัญญา
“06” = รับคืนอืน่ ๆ

ตารางการรับคืนค่าสิ นไหมทดแทน
สถานะของการส่ งข้ อมูล
สถานะของการส่ งข้ อมูล

หมายเลขอ้างอิงรายการ
หมายเลขอ้างอิงรายการ

ข้ อกาหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในการจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นาส่ ง
กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่า “N”
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
กรณีเป็ นการส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่าดังนี้
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“U” : กรณีต้องการปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องการขอยกเลิกรายการข้ อมูลที่นาส่ งไว้เดิม
กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งรายการใหม่ ให้ ระบุค่าว่าง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรายการ ให้ ระบุค่าหมายเลขอ้างอิงรายการที่ได้ รับแจ้ ง
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว
จากสานักงาน คปภ. ไว้แล้ว

โครงสร้ าง XML FILE ข้ อมูลประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
ชื่อข้ อมูลภาษาอังกฤษ
บนเอกสารโครงสร้ าง
< ?xml version=“1.0” encoding=“utf-8” ? >
<MVxxxxxxxx >
< MVData>
<MVData>
<MVData>
<MVData>
<MVxxxxxxxx>

TAG NAME

MVxxxxxxx ประกอบด้ วย

1)
2)
3)
4)
5)
6)

MVPolicy
MVEndorse
MVReceive
MVClaim
MVRecovery
MVPayment

ตัวอย่ างเอกสารการตรวจสอบข้ อมูล แสดง ERROR CODE
Error Code

คำอธิบำย-ภำษำไทย

BRVMOT00800 จำนวนเงินเอำประกันภัย OD, Fire, Theft กรณี ประเภทรถจักรยำนยนต์ ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 5,000 บำท
BRVMOT00900 จำนวนเงินเอำประกันภัย OD, Fire, Theft กรณี รถยนต์ประเภทอื่นๆยกเว้นรถจักรยำนยนต์ ต้องไม่
น้อยกว่ำ 50,000 บำท
BRVMOT01000 จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด TPPD ต่อครั้ง ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 200,000 บำท
BRVMOT01100 จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด TPBI ต่อคน ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 100,000 บำท
BRVMOT01200 จำนวนเงินจำกัดควำมรับผิด TPBI ต่อครั้ง ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 10,000,000 บำท
BRVMOT01300 จำนวนเงินคม้ ครองตำม รย.01 ต้องมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ ศูนย์
BRVMOT01400 จำนวนเงินคม้ ครองตำม รย.02 ต้องมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ ศูนย์
BRVMOT01500 จำนวนเงินคม้ ครองตำม รย.03 ต้องมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ ศูนย์
BRVMOT01600 รหัสประเทศที่ขยำยอำณำเขต ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี มูลค่ำเบี้ย รย.04 มำกกว่ำ ศูนย์

THANKS YOU

