
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

2 TABLES 5  TABLES



แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภยัเบด็เตลด็

ปัจจุบนั   ค ำส่ังนำยทะเบยีน ที่ 15/2549   ลงวนัที ่ 25  กนัยำยน  2549

ตำรำงกรมธรรม์
ประกนัภยั

(&สลกัหลงั)

ตำรำงกำรรับ/คนืเบีย้
ประกนัภยั

ตำรำงรำยกำรสินไหม
ทดแทน

ตำรำงกำรจ่ำยสินไหม

ตำรำงผู้เอำประกนัภยั



ช่ืออ้ำงองิแฟ้มข้อมูล XML ที่น ำส่ง

ตำรำงข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูล

ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย MI_PO_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงผู้เอำประกนัภัย

ตำรำงกำรรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย MI_RV_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน MI_CL_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงรำยกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน MI_PV_V01_9999_201502_1.XML

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

ตัวอย่ำงกำรน ำส่งข้อมูลคร้ังที ่1  งวด  เดอืนกุมภำพนัธ์   2558  ของรหัสบริษัท  9999

กำรน ำส่งข้อมูล   ห้ำมระบุช่ือแฟ้มข้อมูลกำรน ำส่งซ ้ำ



ขั้นตอนกำรท ำงำนหลกัของระบบ IBS

รับข้อมูล
ตรวจสอบ

ขัน้ต้น

ตรวจสอบ

เชงิลึก
จัดเตรียมรายงาน

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร
(REFERENCE   NUMBER)

หมำยเลขรับรำยกำรข้อมูล
(ACCEPTED  NUMBER)



ค ำอธิบำยหัวตำรำงเอกสำร (Column)

หัวตำรำงเอกสำร ค ำอธิบำย
ล ำดบัท่ี ล ำดบัรำยกำรขอ้มูลในตำรำง

ช่ือขอ้มูลภำษำไทย ช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง-ก ำหนดเป็นค ำมำตรฐำนภำษำไทย

ช่ือขอ้มูลภำษำองักฤษ ช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง-ก ำหนดเป็นค ำมำตรฐำนภำษำองักฤษ
(TagName 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 ำส่ังนำยทะเบยีน ที่ 15/2549   ลงวนัที ่ 25  กนัยำยน  2549



ตำรำงกรมธรรม์
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เติมจำกปัจจุบัน

ประเภทกลุ่มกรมธรรม์ ประเภทกำรรับประกนัภยั

ประกนัภยัร่วม ล ำดบัที่สลกัหลงั

วนัที่ท ำสัญญำ วนัที่บันทึกรำยกำรทำงบัญชี

วนัที่เร่ิมคุ้มครองย้อนหลงั จ ำนวนเงนิควำมรับผดิส่วนแรก

สถำนประกอบกำร อำณำเขต

ปีรถ ขนำดรถ

ประเภทผลติภณัฑ์ จ ำนวนเงนิค่ำบ ำเหน็จ

อำกร ภำษมูีลค่ำเพิม่

เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำประกนัวนิำศภยั ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย

ส ำรอง1 ส ำรอง2

ส ำรอง3 สถำนะของกำรส่งข้อมูล

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะกำรเตรียมเพือ่น ำส่งจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทของรำยกำรข้อมูล

วนัที่ออกเอกสำร วนัที่เร่ิมควำมคุ้มครอง

วนัที่ส้ินสุดควำมคุ้มครอง วนัที่มีผลบังคบัของสลกัหลงั

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลท่ีก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)
รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

รหัสประเภทงำนหลกั (ล ำดบัที่ 2) 
– MainClass

ให้รำยงำนโดยต้องระบุค่ำ   โดยอ้ำงองิตำมตำรำงที่ 2  ในภำคผนวกของเอกสำร

รหัสประเภทงำนย่อย(ล ำดบัที่ 3) 
- SubClass

ให้รำยงำนโดยต้องระบุค่ำ   โดยอ้ำงองิตำมตำรำงที่ 2  ในภำคผนวกของเอกสำร

ประเภทรำยกำรข้อมูล
(ล ำดบัที่ 6) - DataType

ให้รำยงำนข้อมูลโดย ระบุค่ำ
“1”= ข้อมูลกรมธรรม์
“2”=ข้อมูลสลกัหลงั - กรณทีี่มีกำรปรับเบีย้เพิม่
“3”=ข้อมูลสลกัหลงั - กรณทีี่มีกำรปรับเบีย้ลด
“4”=ข้อมูลสลกัหลงั - กรณไีม่มีผลกระทบกบัเบีย้ประกนัภยั
“5”=ข้อมูลสลกัหลงั - กรณเีปลีย่นแปลงผู้เอำประกนัภยั
“6”=ข้อมูลสลกัหลงั - กรณยีกเลกิกรมธรรม์

ล ำดบัที่สลกัหลงั (ล ำดบัที่ 10) 
- EndorsementSeq

กรณรีำยงำนข้อมูลกรมธรรม์  ให้ระบุล ำดบัที่สลกัหลงั เป็น ศุนย์
และกรณรีำยงำนข้อมูลสลกัหลงั  ให้ระบุล ำดบัที่สลกัหลงัเป็น 1, 2, ….  

หมำยเหตุ  ยกเลกิข้อควำมในช่อง    กำรตรวจสอบเชิงลกึ  
“1)   กรณลี ำดบัที่สลกัหลงั = 1 ประเภทสลกัหลงัต้องไม่ใช่ 6 “



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ลกัษณะภยั/ประเภทธุรกจิ (ล ำดบั
ที่ 18) - OccupancyCode

ให้รำยงำนข้อมูลโดย
1) ใช้รหัสตำมพกิดัอตัรำเบีย้ประกนัภยัส ำหรับกำรประกนัภยัดงัต่อไปนี้

- กำรประกนัภยัโจรกรรม
- กำรประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทุกชนิด
- กำรประกนัภยัส ำหรับเงนิ
- กำรประกนัภยัป้ำยโฆษณำ
- กำรประกนัภยักระจก
- กำรประกนัภยัที่อยู่อำศัยแบบเพค็เกจ
- กำรประกนัภยัธุรกจิขนำดย่อมแบบเพค็เกจ
- กำรประกนัภยัควำมรับผดิอนัเกดิจำกผลติภณัฑ์
- กำรประกนัภยักำรขนส่งวตัถุอนัตรำย
- กำรประกนัภยัควำมรับผดิจำกกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภทที่ 3

2) กำรประกนัภยัเคร่ืองอุปกรณ์อเิลคทรอนิกส์   ให้ใช้รหัสตำรำงที่ 3(ภำคผนวก)
3) กำรประกนัภยักำรปฏิบัตงิำนตำมสัญญำ  ให้ใช้รหัสตำรำงที่  6 (ภำคผนวก)
4) กำรประกนัภยัเคร่ืองจกัร   ให้ใช้รหัสตำรำงที่ 7 (ภำคผนวก)
5) กำรประกนัภยัควำมรับผดิจำกวชิำชีพ  ให้ใช้รหัสตำมตำรำงที่ 9 (ภำคผนวก)



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ประเภทควำมคุ้มครอง (ล ำดบัที่
19) - CoverageType

กรณเีกำรประกนัภยัโจรกรรมและกำรประกนัภยัส ำหรับเงนิ
ต้องระบุค่ำ   โดยอ้ำงองิตำมตำรำงที่ 4  ในภำคผนวกของเอกสำร

ควำมเสียหำยเตม็มูลค่ำหรือควำม
เสียหำยส่วนแรก (ล ำดบัที่ 20) –
FullValueOrFirstLoss

กรณกีำรประกนัภยัโจรกรรม ให้รำยงำนค่ำดงันี้
“1” =  ควำมเสียหำยเตม็มูลค่ำ (Full  Value)
“2”=  ควำมเสียหำยส่วนแรก (First  Value)

จ ำนวนผู้โดยสำรรวมที่ได้รับ
ควำมคุ้มครอง(ไม่รวมพนักงำน
ประจ ำเรือ) (ล ำดบัที่ 22) -
PassengerCount

กรณกีำรประกนัภยัผู้โดยสำรส ำหรับเรือโดยสำร  ให้ระบุค่ำเสมอ
โดยต้องรำยงำนเป็นค่ำตวัเลขเท่ำน้ัน

ชนิดของเรือ (ล ำดบัที่ 23) –
ShipType

กรณกีำรประกนัภยัผู้โดยสำรส ำหรับเรือโดยสำร ให้รำยงำนค่ำดงันี้
“1” = เรือโดยสำรกลล ำน ำ้
“2” = เรือโดยสำรกลทะเล

สถำนประกอบกำร (ล ำดบัที่ 24) –
Organization

กรณกีำรประกนัภยัควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก(ในสถำนประกอบกำร) และ กำร
ประกนัภยัควำมรับผดิอนัเกดิจำกกำรประกอบกจิกำรควบคุมประเภท 3 ให้ระบุค่ำ
เสมอ โดยต้องรำยงำนเป็นรำยละเอยีดเกีย่วกบั สถำนประกอบกำร ควำมยำวไม่เกนิ 
200 ตวัอกัษร



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

อำณำเขต (ล ำดบัที่ 25) –
Teritory

กรณกีำรประกนัภยัควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก(ในสถำนประกอบกำร)  
ต้องระบุค่ำ   โดยอ้ำงองิตำมตำรำงที่ 4  ในภำคผนวกของเอกสำร

ประเภทวตัถุอนัตรำยที่ขนส่ง
(ล ำดบัที่ 26) –
HazardousMeterial

กรณกีำรประกนัภยัควำมรับผดิตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่งวตัถุอนัตรำยทำงบก ให้
รำยงำนค่ำดงันี้
“01” = วตัถุระเบิด
“02” = ก๊ำซ
“03” = ของเหลงไฟ
“04” = ของแขง็ไวไฟ สำรที่ลุกไหม้ได้เองและสำรให้ก๊ำซไวไฟเมื่อสัมผสัน ำ้
“05” = สำรออกซิไดส์และสำรอนิทรีย์เปอร์ออกไซด์
“06” = สำรพษิและสำรตดิเช้ือ
“07” = วสัดุกมัมันตรังสี
“08” = สำรกดักร่อน
“09” = วตัถุอนัตรำยอืน่ๆที่ไม่อยู่ใน 01-08

ปีรถ (ล ำดบัที่ 27) – VehicleYear กรณกีำรประกนัภยัควำมรับผดิตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่งวตัถุอนัตรำยทำงบก
ต้องเป็นค่ำเป็น  ปี ค.ศ  เสมอ



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ขนำดของรถ(ล ำดบัที่ 28) –
VehicleSize

กรณกีำรประกนัภยัควำมรับผดิตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่งวตัถุอนัตรำยทำงบก
ต้องเป็นค่ำตวัเลขของ  ขนำด  CC. รถ เสมอ

ปรเภทผลติภณัฑ์ (ล ำดบัที่ 29) –
ProductType

กรณกีำรปะกนัภยัควำมรับผดิอนัเกดิจำกผลติภณัฑ์  ต้องรำยงำนเป็นรำยละเอยีด
ประเภทผลติภณัฑ์  ควำมยำวไม่เกนิ  100 ตวัอกัษร

จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัรวม
(ล ำดบัที่ 36) - SumInsuredAmt

กรณรีำยงำนข้อมูลกรมธรรม์ประกนัภยัร่วม (Co-Insurance)  ให้ระบุจ ำนวนเงนิเอำ
ประกนัภยัในส่วนของบริษทัเท่ำน้ัน

จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ (ล ำดบั
ที่ 38) - NetPremiumAmt

กรณรีำยงำนข้อมูลกรมธรรม์ประกนัภยัร่วม (Co-Insurance)  ให้ระบุจ ำนวนเงนิ
เบีย้ประกนัภยัในส่วนของบริษทัเท่ำน้ัน

เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำ
ประกนัวนิำศภยั (ล ำดบัที่ 42) -
AgentBrokerLicense

กรณเีป็นกำรซ้ือตรงกบับริษทัให้ใส่รหัสบริษทั (ตวัเลข 4 หลกั)   ตำมอ้ำงถงึในตำรำง
ที่ 1 ของภำคผนวก



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

สถำนะของกำรส่งข้อมูล (ล ำดบัที่
47) - TransactionStatus

กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร (ล ำดบัที่
48) - ReferenceNumber

กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงผู้เอำประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เติมจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั ล ำดบัที่ผู้เอำประกนัภยั

รหัสประเภทผู้เอำประกนัภยั ช่ือ-นำมสกลุผู้เอำประกนัภยั

ที่อยู่ผู้เอำประกนัภยั รหัสจงัหวดั, อ ำเภอ,  ต ำบล

รหัสไปรษณย์ี รหัสประเทศ

เลขที่บัตรประจ ำตวัประชำชน / 
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ำงด้ำว / 
เลขที่หนังสือเดนิทำง /
เลขที่ใบทะเบียนกำรค้ำของผู้เอำประกนัภยั

รหัสแสดงว่ำผู้รับประโยชน์เป็นผู้เอำประกนัภยัหรือไม่

ผู้รับประโยชน์คนที่ 1 ผู้รับประโยชน์คนที่ 2

สถำนะของกำรส่งข้อมูล หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงผู้เอำประกนัภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั ล ำดบัที่ผู้เอำประกนัภยั



ตำรำง ผู้เอำประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

รหัสแสดงว่ำผู้รับประโยชน์เป็นผู้
เอำประกนัภยัหรือไม่ (ล ำดบัที่ 
12)  - BeneficiaryIsInsuredFlag

ให้ระบุค่ำ “1” =  ผู้เอำประกนัภยั
“2” =  ผู้รับประโยชน์อืน่
“3” =  ไม่สำมำรถระบุได้

ผู้รับประโยชน์คนที่  1 ห้ำมระบุค่ำว่ำง กรณรีะบุ ค่ำของ “รหัสแสดงว่ำผู้รับประโยชน์เป็นผู้เอำประกนัภยั
หรือไม่”   ด้วยค่ำ  “2”

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงกำรรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เติมจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั วนัที่รับเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั

วนัที่รับเบีย้จำกตวัแทน/นำยหน้ำประกนัภยั เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำประกนัภยั

จ ำนวนเบีย้ประกนัภยั สถำนะของกำรส่งข้อมูล

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)
รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั วนัที่รับเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั



ตำรำงรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

เลขที่กรมธรรม์ ต้องอ้ำงองิข้อมูลกบัตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัหรือตำรำงสลกัหลงัได้

เลขที่สลกัหลงั กรณรัีบเบีย้ตำมกรมธรรม์  ให้รำยงำนเป็นค่ำ ว่ำง
กรณรัีบเบีย้เพิม่หรือคนืเบีย้ประกนัตำมสลกัหลงั  ต้องระบุค่ำอ้ำงองิกบัตำรำงสลกั
หลงัได้

วนัที่รับเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั ระบุค่ำวนัที่รับ/คนื เบีย้เสมอ  ห้ำมระบุเป็นค่ำว่ำง

วนัที่รับเบีย้จำกตวัแทน/นำยหน้ำ ระบุเป็นค่ำว่ำง กรณรัีบเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั

จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ รำยงำนค่ำบวก   กรณรัีบเบีย้ประกนัภยั   (กรมธรรม์และสลกัหลงัเพิม่เบีย้)
รำยงำนค่ำลบ     กรณคีนืเบีย้ประกนัภยั   (สลกัหลงัลดเบีย้)

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เติมจำกปัจจุบัน

คร้ังที่ประมำณกำร/จ่ำยสินไหม วนัที่ได้รับแจ้งเหตุจำกผู้เอำประกนัภยั

ลกัษณะของควำมเสียหำย ค่ำควำมเสียหำยส่วนแรกที่ผู้เอำประกนัภยัรับผดิชอบ

ส ำรอง 1 สถำนะของกำรส่งข้อมูล

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร

ฟิลด์ข้อมูลท่ีปรับปรุงลกัษณะกำรเตรียมเพือ่น ำส่งจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทัประกนัภยั ประเภทกลุ่มรำยกำร



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลท่ีก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)
รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรำยกำร ประเภทของรำยกำร

วนัที่ประมำณกำรสินไหมหรือวนัที่อนุมัตจ่ิำยสินไหม คร้ังที่ประมำณกำร / จ่ำยสินไหม



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ประเภทกลุ่มรำยกำร (ล ำดบัที่ 5) 
– ClaimGroup

ให้รำยงำนค่ำ ดงันี้
“EC”=ประมำณกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน(Estimate Claim) ให้ระบุค่ำ
เปลีย่นแปลง
“ES”=ประมำณกำรรับคนื(Estimate Subrogation & Salvage)
“P”=จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน(Paid Claim)
“S”=รับคนื(Subrogation & Salvage)
“CP”=ยกเลกิกำรจ่ำย
“CS”=ยกเลกิกำรรับคนืสินไหมทดแทน

ประเภทของรำยกำร (ล ำดบัที่ 6) -
ClaimType

ให้รำยงำนค่ำดงันี้
“0”= ไม่มีกำรจ่ำย
“1”= ค่ำสินไหมทดแทน
“2”=ค่ำส ำรวจภยั
“3”=ค่ำรถลำก
“4”=ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ

คร้ังที่ประมำณกำรสินไหม /จ่ำย
สินไหม(ล ำดบัที่ 8)-ClaimSeq

กรณทีี่ไม่สำมำรถระบุได้     ให้รำยงำนเป็นค่ำ  1



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

วนัที่ได้รับแจ้งเหตุ (ล ำดบัที่ 10) -
NotifyDate

กรณไีม่สำมำรถระบุวนัที่ได้รับแจ้งเหตุให้ระบุเป็นวนัที่เดยีวกบัวนัที่เกดิควำม
เสียหำย

สถำนะของรำยกำรสินไหม
ทดแทน (ล ำดบัที่ 12) -
ClaimStatus

ให้ระบุค่ำ “1” = เปิด CLAIM  ใหม่  หรือ  CLAIM  เร่ืองนีถู้กเปิดอยู่
“2” = ปิดเร่ือง CLAIM
“3” = เปิด CLAIM  ที่ถูกปิดเร่ืองแล้วขึน้มำใหม่

จ ำนวนเงนิค่ำสินไหมและ
ค่ำใช้จ่ำย (ล ำดบัที่ 15) -
ClaimAmt

กรณปีระเภทของรำยกำร (ล ำดบัที่ 6) ClaimType ระบุเป็นค่ำ “0”=ไม่มีกำรจ่ำย
ให้รำยงำนค่ำจ ำนวนเงนิค่ำสินไหม เท่ำกบั  0

กรณรีำยงำนค่ำประมำณกำร (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “EC” หรือ “ES”)
ให้รำยงำนค่ำกำรเปลีย่นแปลงยอดประมำณกำร   อำทิเช่น
ประมำณกำรคร้ังที่  1    ระบุค่ำเป็น บวกเสมอ
ประมำณกำรคร้ังที่ 2   ปรับปรุงยอดเพิม่  ระบุค่ำเป็น ค่ำบวก
ประมำณกำรคร้ังที่  3    ปรับปรุงยอดลด   ระบุค่ำเป็น  ค่ำตดิลบ



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ลกัษณะควำมเสียหำย (ล ำดบัที่
13) - ClaimCause

ให้รำยงำนโดยอ้ำงองิ ค่ำตำมตำรำงที่  5 ของภำคผนวกของเอกสำร

จ ำนวนเงนิค่ำสินไหมและ
ค่ำใช้จ่ำย (ล ำดบัที่ 15) -
ClaimAmt

กรณรีำยงำนรำยกำรจ่ำย/รับคนื   (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “P” หรือ “S” )
ให้รำยงำนค่ำเป็นค่ำบวกเสมอ

กรณรีำยงำนกำรยกเลกิกำรจ่ำย/รับคนื (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “CP” หรือ “CS”)
ให้รำยงำนค่ำเป็นค่ำตดิลบเสมอ

สถำนะของกำรส่งข้อมูล (ล ำดบัที่
17) – TransactionStatus

กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร(ล ำดบัที่
18) – ReferenceNumber

กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

ล ำดบักำร
ส่งข้อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

คร้ังที่ประมำณ
กำร/จ่ำย
สินไหม
ทดแทน

วนัที่ประมำณ
กำร/วนัที่จ่ำย
สินไหม

ประเภทของรำยกำร สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จ ำนวนเงนิค่ำ
สินไหม
ทดแทน

1 EC 1 01/02/15 1 (ค่ำสินไหมทดแทน) 1 8,000.00

2 EC 2 05/02/15 2 (ค่ำส ำรวจภยั) 1 800.00

3 EC 2 05/02/15 1 (ค่ำสินไหมทดแทน) 1 -3,000.00

4 P 2 05/02/15 1 (ค่ำสินไหมทดแทน) 1 5,000.00

5 P 3 10/02/15 2(สูญเสียอวยัวะ) 1 800.00

6 EC 4 15/02/15 0 (ไม่มีกำรจ่ำย) 2 0.00

กรณรีำยงำนรำยกำรปิดเร่ืองสินไหมโดยไม่มกีำรปรับปรุงยอดประมำณกำรสินไหม



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

ล ำดบักำรส่ง
ข้อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

คร้ังที่
ประมำณกำร/
จ่ำยสินไหม
ทดแทน

วนัที่ประมำณ
กำร/วนัที่จ่ำย
สินไหม

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำรสินไหม

ทดแทน

จ ำนวนเงนิค่ำ
สินไหม
ทดแทน

1 EC 1 01/02/15 1 (ทุพพล
ภำพ)

1 8,000.00

2 P 2 05/02/15 1 (ทุพพล
ภำพ)

2 8,000.00

กรณจ่ีำยพร้อมปิดเร่ือง



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

ล ำดบักำรส่ง
ข้อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

คร้ังที่ประมำณ
กำร/จ่ำย
สินไหม
ทดแทน

วนัที่
ประมำณ
กำร/วนัที่
จ่ำยสินไหม

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จ ำนวนเงนิค่ำ
สินไหม
ทดแทน

1 EC 1 01/02/15 1 (ค่ำสินไหม
ทดแทน)

1 8,000.00

2 EC 1 01/02/15 2 (ค่ำส ำรวจภยั) 1 800.00

3 P 2 05/02/15 1 (ค่ำสินไหม
ทดแทน)

1 7,000.00

4 P 3 07/02/15 2 (ค่ำส ำรวจภยั) 1 800.00

5 EC 4 10/02/15 1 (ทุพพลภำพ) 2 -1,000.00

กรณทีี่มีกำร ADJUST  ประมำณกำรพร้อมปิดเร่ือง



ตำรำงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เติมจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่จ่ำยสินไหมทดแทน วนัที่ของเช็ค/วนัที่จ่ำยจริง

เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั วธีิกำรจ่ำยค่ำสินไหม

เลขที่เช็ค / ดร๊ำฟ จ ำนวนเงนิค่ำสินไหมและค่ำใช้จ่ำย

สถำนะของกำรส่งข้อมูล หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร

กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)
รหัสบริษทัประกนัภยั รหัสประเภทงำนหลกั

รหัสประเภทงำนย่อย เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่จ่ำยสินไหมทดแทน วนัที่ของเช็ค/วนัที่จ่ำยจริง



ตำรำงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

วธีิกำรจ่ำยค่ำสินไหม (ล ำดบัที่ 8) 
- PaidBy

ให้ระบุค่ำ “C” =  เงนิสด
“K” =  เช็ค/ดร๊ำฟ
“T” = กำรโอนเข้ำบัญชี
“B” = ให้ธนำคำรเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน
“O” = อืน่ๆ

สถำนะของกำรส่งข้อมูล (ล ำดบัที่
11) - TransactionStatus

กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร (ล ำดบัที่ 
12) - ReferneceNumber

กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



โครงสร้ำง XML  FILE ข้อมูลประกนัภัยรถยนต์ภำคบังคบั

ช่ือข้อมูลภำษำองักฤษ
บนเอกสำรโครงสร้ำง TAG  NAME

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

< MIData>

<MIData>
<MIData>

<MIData>
<MIxxxxxxxx>

MIxxxxxxx ประกอบด้วย

1) MIPolicyEndorse
2) MIReceive
3) MIClaimRecovery
4) MIPayment





ตัวอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบข้อมูล   แสดง ERROR  CODE

Error  Code ค ำอธิบำย-ภำษำไทย

BRVMIS00100 รำยกำรกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทั ซ ้ ำในฐำน  DATA  CENTER
BRVMIS00200 ระบ มูลค่ำเบ้ียประกนัภยั > 0 เท่ำนั้น  กรณีประเภทรำยกำรขอ้มูล  = "1" (ขอ้มูลกรมธรรมป์ระกนัภยั)
BRVMIS00300 รำยกำรกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี  ไม่มีกำรระบ จ  ำนวนเงินเอำประกนัภยั หรือระบ ค่ำศนูย ์โปรดตรวจสอบขอ้มูลในบริษทั

ของท่ำน

BRVMIS00400 ประเภทควำมค ม้ครอง  หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง  กรณี  ประเภทงำนหลกั ="01" (กำรประกนัภยัทรัพยสิ์น)  และ 
ประเภทงำนยอ่ย ="01"(กำรประกนัภยัโจรกรรม)

BRVMIS00500 ประเภทควำมค ม้ครอง  หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง  กรณี  ประเภทงำนหลกั ="01" (กำรประกนัภยัทรัพยสิ์น)    และ 
ประเภทงำนยอ่ย ="03"(กำรประกนัภยัส ำหรับเงิน)

BRVMIS00600 ลกัษณะภยั/ประเภทธ รกิจ  หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง  กรณี  ประเภทงำนหลกั ="01" (กำรประกนัภยัทรัพยสิ์น) และ
ประเภทงำนยอ่ย ="01"(กำรประกนัภยัโจรกรรม)

BRVMIS00700 ลกัษณะภยั/ประเภทธ รกิจ  หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง  กรณี  ประเภทงำนหลกั ="01" (กำรประกนัภยัทรัพยสิ์น) และ 
ประเภทงำนยอ่ย ="03"(กำรประกนัภยัส ำหรับเงิน)



THANKS  YOU


