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โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกนัภัย (Insurance Bureau System)  

ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 

โดยความรวมมือกบัสมาคมประกันวินาศภยัไทย 

 

แบบรายการโครงสรางขอมูล 

การประกันภัยทรัพยสนิ 

(ประกันอัคคีภัย และประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน) 



 
 



 
 

แบบรายการโครงสรางขอมูลการประกันภัยทรัพยสิน (ประกนัอัคคีภยัและประกนัเสีย่งภยัทรัพยสนิ-IAR) 

 

  หนา 
1 ชุดขอมูลกรมธรรมประกันภัย  
 1.1 ตารางกรมธรรมประกนัภยั 1 
 1.2 ตารางผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 11 
2 ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 13 
3 ตารางรายการสินไหมทดแทน 14 
4 ตารางการจายคาสินไหมทดแทน 18 
5 ภาคผนวก  
 รหัสมาตรฐานสําหรับการประกันภัยทรัพยสิน – (ประกันอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR)  
 ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภยั ก-1 
 ตารางที่ 2 ลักษณะของความเสียหาย (Nature of Loss) ก-3 
 ตารางที่ 3 รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล (ตัวอยาง) ก-4 
 ตารางที่ 4 รหสัประเทศ อางตามมาตรฐาน ISO 3166-1(Alpha-3) ก-5 
 ภาพโครงสรางตารางขอมูลประกันภัยทรัพยสิน ก-10 
 ภาพโครงสราง  XML File  ขอมูลประกันภัยทรัพยสิน ก-11 
 ตัวอยาง XML File   ก-12 

 

   

 

 

   สญัลักษณภายในเอกสารในสวนของคอลัมน   

   “U” หมายถึง รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสรางตามแบบรายการขอมูลการประกันภยั 

ทรัพยสิน คําส่ังนายทะเบียนที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 

   “A” หมายถึง รายละเอียดที่เพ่ิมเตมิจากโครงสรางตามแบบรายการขอมูลการประกันภยั 

ทรัพยสิน คําส่ังนายทะเบียนที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 

   “ ” หมายถึง รายละเอียดที่ไมเปลีย่นแปลงจากโครงสรางตามแบบรายการขอมูลการประกันภัย 

ทรัพยสิน คําส่ังนายทะเบียนที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 



 
 



 
 

รายละเอียดแบบรายการโครงสรางขอมูลการประกนัภัยทรัพยสิน (ประกันอัคคีภัยและประกันเสี่ยงภัยทรัพยสิน-IAR) 

ใหบริษัทประกันภยัจัดสงขอมูลการรับประกันภัยทรัพยสิน-IAR  ในรูปแบบแฟมขอมูล XML File  

1. ชุดขอมูลกรมธรรมประกันภัย มีตารางรายละเอยีดแบบโครงสรางที่เกี่ยวของ 2 ตารางคือ 

1.1. ตารางกรมธรรมประกนัภยั 

1.2. ตารางผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชน 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล กรณีนําสงดวยชองทาง Upload File ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “PO_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล  และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23  หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_PO_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ 

    1) กําหนดใหสงขอมูลกรมธรรมประกันภัย และผูเอาประกันภยั และผูรับประโยชน ในโครงสราง XML File  เดียวกัน 

    2) ในกรณีที่กรมธรรมประกันภยั  มีผูเอาประกันภัยมากกวา  1 คน ใหสงขอมูลผูเอาประกันภยัใหครบ เชน  มีผูเอาประกันภยัทั้งหมด 3     

                         คน จะตองสงขอมูลจํานวน 3 รายการ   เปนตน 

    3) ตารางผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน กาํหนดเพื่อการสงขอมูลทั้ง กรมธรรมประกันภัย และสลักหลังในชุดเดียวกัน 

    4) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 

 

2. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล กรณีนําสงดวยชองทาง Upload File ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “RV_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23    หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_RV_ A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ  

1) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 

 

3. ตารางรายการสินไหมทดแทน 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล กรณีนําสงดวยชองทาง Upload File ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “CL_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเด ือนของงวดที่รายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23    หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_CL_ A01_9999_201502_1.XML     

หมายเหตุ  

1) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 

 



 
 

 

4. ตารางการจายคาสินไหมทดแทน 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “PV_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23   หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_PV_ A01_9999_201502_1.XML  

หมายเหตุ  

1) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 



 
 

1 

1. ชุดขอมูลกรมธรรมประกันภัย 

1.1 ตารางกรมธรรมประกันภัย 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหสับริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด 
 (อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยัตามที่บริษัท
ประกันภยักําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

 

3.  เลขที่สลักหลัง Endorsement 
Number 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30)  กรณีเปนรายการสลักหลังหรือประเภท
รายการขอมูลรวมคาไมเทากับ “1”  
1) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) ตองมีรายการ                 
    กรมธรรมหลักกอนถึง 
    จะสงรายการสลักหลังได 
2) ตองสามารถอางอิง 
    เลขที่กรมธรรมใน  
    Data Center ได 

 

4.  ลําดับที่ของภัยภายใตกรมธรรม
ประกันภัยตรงกับขอมูล
กรมธรรมประกันภยั 

LocationSeq 
 

ลําดับที่ของส่ิงปลูกสราง Number(6) ตามรายละเอยีดคําอธบิายเพิ่มเติม ขอ 
1. 

1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

 

5.  ประเภทของกรมธรรม PolicyType ประเภทของกรมธรรม String(2) ตามรายละเอยีดคําอธบิายเพิ่มเติม ขอ 
2. 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน 
    “1N”, “1R”, “1E” 
    “2N”, “2R”, “2E” 
3) ความยาวเทากับ 2 ตัวอกัษร 

 A 

6.  ประกันภยัรวม CoInsurance รหสัประเภทกรมธรรม 
ประกันภยัรวม 
“0” = กรมธรรมประกันภัย 
        (Insurance Policy) 
“1” = CO-Insurance Policy 
“2” = CO-Cosigned Policy 

String(1)   1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
    “0”, “1” หรือ “2” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 A 
 
 
 

7.  
 

รหสัประเภทงาน BusinessClass รหสัประเภทงาน 
“01” = อัคคีภัย (Fire)   
“02” = การประกันความเส่ียง 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน“01”,…, “08” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอักษร 

 A 



 
 

2 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

          ภยัทรัพยสิน (IAR) 
“03” = อัคคีภัยและภัยพิบัติ 
           สําหรับที่อยูอาศัย 
“04” = ประกันภยัพิบัติ 
“05” = กรมธรรมประกันภัย 
          คุมครองทรัพยสินจากภยั 
          ธรรมชาติทัว่ไปและภัย 
          พิบัติสวนเกินกองทุน 
“06” = อัคคีภัยที่อยูอาศัย 
“07” = BI - Fire 
“08” = BI - IAR 

 

8.  ลําดับที่สลักหลัง EndorsementSeq ลําดับที่สลักหลัง Number(5) กรณีเปนรายการกรมธรรม 
กําหนดคาเปน 0 

1) Not null/Not blank 
2) เปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

A 

9.  ประเภทรายการขอมูล DataType ประเภทรายการขอมูล 
“1” = ขอมูลกรมธรรม 
“2” = ขอมูลสลักหลัง-ในกรณีที่มี 
         การปรับเบีย้เพิ่ม 
“3” = ขอมูลสลักหลัง-ในกรณีที่มี 
         การปรับเบีย้ลด 
“4” = ขอมูลสลักหลังไมมี  
         ผลกระทบกบัเบี้ย  
         ประกันภัย 
“5” = ขอมูลสลักหลัง  
        เปล่ียนแปลงผูเอาประภัย 
“6” = ขอมูลสลักหลังยกเลิก 
         กรมธรรมประกันภยั 
“7” = ขอมูลสลักหลังเพิ่ม 
         สถานที่ต้ังทรัพยสิน 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2”, “3”,     
    “4”, “5”, “6”, “7” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 

10.  ประเภทการรับประกนัภยั Category ประเภทการรับประกนัภยั 
“D”: กรมธรรมประกนัภยัรับตรง 
       (Direct) 

String(1) ตองเปนไปตามที่กําหนดเทานั้น 1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “D” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 A 

11.  สถานที่ต้ังทรัพยสิน Location สถานที่ต้ังทรัพยสิน String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 500 ตัวอักษร 

  



 
 

3 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

12.  รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล ProvinceDistrict 
SubDistrict 

รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล  
(อางอิงตารางที่ 3) 

String(6) กรณีตางประเทศใหรายงาน “000000” 1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 3 
3) ความยาวตองเทากบั 6 ตัวอักษร 

  

13.  รหสัประเทศ CountryCode รหสัประเทศ 
(อางอิงตารางที่ 4) 

String(3)  1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 4 
3) ความยาวตองเทากบั 3 ตัวอักษร 

 A 

14.  รหสับล็อก BlockCode รหสับล็อก(Block)  
ใชตามพิกัดอัตรา 
เปนเบี้ยประกันอัตรา 

String(30) กรณีที่ทรัพยสินที่มีที่ต้ังอยูตางประเทศ  
ใหรายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองตรงกับพิกัด 
    อัตราเบี้ยประกันอัคคีภยั 
3) ความยาวตองเทากบั 30 ตัวอักษร 

  

15.  รหัสแสดงวาเปนภัยโดดเด่ียว 
หรือภัยไมโดดเด่ียว 

RiskFlag 
 

รหัสแสดงวาเปนภัยโดดเด่ียว 
หรือภัยไมโดดเด่ียว 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “I” หรือ “N” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 
 
 

A 

16.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate วันที่มีบันทึกรายการทางบัญชี  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

17.  วันที่ออกเอกสาร IssuedDate วันที่ออกเอกสาร  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

18.  วันที่ทําสัญญา  AgreeDate วันที่ทําสัญญา  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

19.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  Endorsement 
EffectiveDate 

วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

  1) Not null/Not blank 
   กรณีเปนรายการสลักหลัง 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

1) ตองมีรายการกรมธรรม
หลักกอนถึงจะสงรายการ
สลักหลังได 

A 

20.  วันที่เร่ิมความคุมครอง EffectiveDate วันที่เร่ิมความคุมครอง  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

  

21.  วันที่ส้ินสุดความคุมครอง  ExpiryDate วันที่ส้ินสุดความคุมครอง 
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

  

22.  วันที่เร่ิมความคุมครอง  
สําหรับความคุมครองหมวดที่ 2 
ภัยพิบัติ 

EffectiveDate 
Section2 
 

วันที่เร่ิมความคุมครอง  
สําหรับความคุมครองหมวดที่ 2 
ภัยพิบัติ  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กตอง 1) Not null/Not blank 
    กรณีเปน กธ.อัคคีภัย 
    ที่อยูอาศัยรวมภยัพิบัติ 

A 

23.  วันที่ส้ินสุดความคุมครอง
สําหรับความคุมครองหมวดที่ 2 
ภัยพิบัติ 

ExpiryDate 
Section2 
 

วันที่ส้ินสุดคุมครองสําหรับ 
ความคุมครองหมวดที่ 2 ภัยพิบัติ  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date (yyyymmdd)  1) รูปแบบวันทีถู่กตอง 1) Not null/Not blank 
    กรณีเปน กธ.อัคคีภัย 
    ที่อยูอาศัยรวมภยัพิบัติ 

A 



 
 

4 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

24.  เปนเจาของ หรือผูเชา OwnerOrTenant  เปนเจาของ หรือผูเชา String(1) “O” = เจาของ 
“T” =  ผูเชา 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
   “O”= เจาของ, “T”= ผูเชา 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 
 
 
 

 

25.  จํานวนชั้นของส่ิงปลูกสราง NumberOfStorey จํานวนของส่ิงปลูกสราง Number(6,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

26.  รหัสภัยตัวเอง OccupancyCode รหัสภัยตัวเอง  String(4)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอกัษร 

  

27.  รหัสภัยนอก RiskCode รหัสภัยนอก  String(4)  1) Not null/not blank  
2) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอกัษร 
3) ยกเวนภัยโดดเด่ียว 

  

28.  ชั้นของส่ิงปลูกสราง ClassOfBuilding 
 

ชั้นของส่ิงปลูกสราง 
 
 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

  

29.  ประเภทกลุมกรมธรรม PolicyGroup ประเภทกลุมกรมธรรม 
“T” = ตากะฟุล (Takaful) 
“M”= ไมโคร (Micro) 
“C” = ตากะฟุลและไมโคร 
         (Takaful And Micro) 
“O” = ทั่วไป (Other) 

String(1)   1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “T”, “M”, “C”    
    หรือ “O” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 A 

30.  เสา  Column “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะ 
         ที่มีความทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”, “2”,“3” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  

31.  คาน  Beam “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะ 
         ที่มีความทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”,“2”, “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  

32.  พื้น  Floor “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”, “2”,“3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

         ที่มีความทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

33.  ผนัง  Wall “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะที่มีความ  
         ทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”, “2”,“3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  

34.  จํานวนคูหาหรือหลัง NumberOfUnit จํานวนคูหาหรือหลัง Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

35.  พื้นที่ภายในอาคาร InternalArea หนวยเปนตารางเมตร Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

36.  จํานวนเงิน 
ที่เอาประกันภัย  

SumInsuredAmt 1) ทุนประกันภยัรวมตาม 
    สถานที่ต้ังทรัพยสิน  
2) กรณีลําดับที่สถานที่ต้ัง 
    ทรัพยสิน = 0  
    คือทุนรวมตามกรมธรรม 

Number(20)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

37.  อัตราเบี้ยประกันภัย PremiumRate อัตราเบี้ยประกันภัย Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น  

  

38.  อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง  
(F.E. Discount) 
มาตรการควบคุมและระงับ
อัคคีภัย 

FeProtection 
DiscountRate 
 

อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง  
(F.E. Discount)  
มาตรการควบคุมและระงับ
อัคคีภัย 

Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
    

 A 

39.  อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง 
 (F.E. Discount) 
 มาตรการปองกันอัคคีภัย 

FePrevention 
DiscountRate 
 

อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง  
(F.E. Discount) 
 มาตรการปองกันอัคคีภัย 

Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
     

  

40.  อัตราสวนลดอื่นๆ OtherDiscount 
Rate 

อัตราสวนลดอื่นๆ Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

41.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม  SurchargeRate อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

42.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสําหรับ
ภัยเพิ่มของอัคคีภยั  

FireAdditional 
Premium 

จํานวนเบีย้ประกันภัยสําหรับภยั
เพิ่มของอัคคีภัย 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

43.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  
สําหรับอัคคีภัยและภยัเพิ่ม 

FirePremium 
Section1  

จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  
สําหรับอัคคีภัยและภยัเพิ่ม 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

กรณีรหัสประเภทงานไมใช 
“02” หรือ “08” 

A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

 1) กรณีประเภทรายการ 
 ขอมูล = 1  
 เบี้ยประกันภัยตอง >= 0 
2) กรณีประเภทรายการ 
 ขอมูล = 2  
 เบี้ยประกันภัยตอง > 0 
3) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 3  
    เบี้ยประกันภยัตอง < 0 
4) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 4, 5 
    เบี้ยประกันตอง = 0 
5) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 6  
    เบี้ยประกันภยัตอง <= 0 
6) กรณีประเภทรายการ       
    ขอมูล = 7 
    เบี้ยประกันภยัตอง >= 0 

44.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของส่ิงปลูกสราง 

SumInsured 
OfBuilding 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของส่ิงปลูกสราง 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

 

45.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเฟอรนิเจอร 

SumInsured 
OfFurniture 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเฟอรนิเจอร 

Number(20) 
 

กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น  

  

46.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของสต็อกสินคา 

SumInsured 
OfStock 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของสต็อก 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

47.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเคร่ืองจักร 

SumInsured 
OfMachine 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเคร่ืองจักร 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

48.  จํานวนเงินเอาประกันภยั
รายการอื่นๆ 

SumInsured 
OfOthers 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
รายการอื่นๆ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

49.  จํานวนเงินเอาประกันภยัรวม
ของรายการทรัพยสิน 
ที่ไมสามารถแยกได 
ตามรายการ 44, 45, 46, 47 
หรือ 48 

SumInSured 
NotSplit 

จํานวนเงินเอาประกันภยัรวมของ
รายการทรัพยสินที่ไมสามารถแยก
ไดตามรายการ 44, 45, 46, 47 
หรือ 48 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 



 
 

7 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

50.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
สําหรับหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

FirePremium 
Section2  
 

จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  
สําหรับหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 
 

A 

51.  
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

SumInsured 
OfSection2 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของหมวดความคุมครองที่ 2  
ภัยพิบัติ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

กรณีรหสัประเภทงาน  
= “03” จํานวนเงิน 
ตองไมเกิน 100,000 บาท 

A 

52.  เบี้ยประกันภัยของทรัพยสิน IarPremium 
Section1  
 

เบี้ยประกันภัยของทรัพยสิน Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
    

กรณีรหัสประเภทงาน = 
“02” หรือ “08” 
1) กรณีลําดับที่สลักหลัง  
    = 0 เบี้ยประกันภัย 
    ตอง > 0 
2) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 2 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง > 0 
3) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 3 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง < 0 
4) กรณีประเภทรายการ 
   ขอมูล = 4 เบี้ย 
   ประกันภยัตอง = 0 
5) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 5 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง <= 0 
6) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 7 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง >= 0 

A 

53.  เบี้ยประกันภัย 
ของหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

IarPremium 
Section2  
 

เบี้ยประกันภัย 
ของหมวดความคุมครองที่ 2  
ภัยพิบัติ 

Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

54.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก  

SumInsuredOfBI 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก  

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 
 

A 

55.  เบี้ยประกันภัย 
ของการประกันภัยธุรกิจ

PremiumOfBI 
 

เบี้ยประกันภัย 
ของการประกันภัยธุรกิจ

Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

หยุดชะงัก หยุดชะงัก 
56.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 

สวนของภัยเนื่องจากน้าํ  
(ไมรวมน้ําทวม) 

SumInsured 
OfWater 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยเนื่องจากน้าํ  
(ไมรวมน้ําทวม) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

57.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการระเบิด 

SumInsured 
OfExplosion 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการระเบิด 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

58.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว  

SumInsured 
OfDwellingRental 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของคาเชาที่อยูอาศัยชัว่คราว 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

59.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการเฉีย่ว 
และหรือการชนของยวดยาน
พาหนะ 

SumInsured 
OfVehicles 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการเฉีย่ว 
และหรือการชนของยวดยาน
พาหนะ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

60.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของภัยจากการลุกไหมหรือการ
ระเบิดเนื่องจากการระอุตาม
ธรรมชาติ 

SumInsured 
OfFlare 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยัสวนของ
ภัย 
จากการลุกไหมหรือการระเบิด 
เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

61.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของภยั 
จากการระอหุรือการระเบดิ 
เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

SumInsured 
OfSmoulder 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการระอุหรือการ
ระเบดิ 
เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

62.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของภัยจากควัน  
(จากเคร่ืองทําความรอนและชุด
เคร่ืองอุปกรณที่ใชประกอบ
อาหาร) 
 

SumInsured 
OfSmoke 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากควัน  
(จากเคร่ืองทําความรอนและชุด
เคร่ืองอปุกรณ 
ที่ใชประกอบอาหาร) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

63.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัย 
จากอากาศยาน 

SumInsured 
OfAircraft 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากอากาศยาน 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

64.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยตอเคร่ืองไฟฟา 

SumInsured 
OfElectrical 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยตอเคร่ืองไฟฟา 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

65.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากน้ําทวม 

SumInsured 
OfFlood 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากน้ําทวม 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

66.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลมพาย ุ

SumInsured 
OfStorm 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลมพาย ุ

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

67.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากแผนดินไหว 
หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ํา หรือสึนาม ิ

SumInsured 
OfEarthquake 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากแผนดินไหว  
หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ํา หรือสึนาม ิ

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

68.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลูกเห็บ 

SumInsuredOfHail 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลูกเห็บ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

69.  จํานวนเงินเอาประกันภยักลุม
ภัยธรรมชาติ 

SumInsured 
NaturalPeril 

จํานวนเงินเอาประกันภยักลุมภยั
ธรรมชาติ  
(ลมพายุ,น้ําทวม,แผนดินไหว
,ลูกเห็บ) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

70.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการนัดหยุดงาน 
การจลาจล  
หรือการกระทาํอันมีเจตนาราย  
(ยกเวนการกระทาํเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา  
หรือลัทธินิยม) 

SumInsured 
OfStrike 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการนัดหยุดงาน  
การจลาจล หรือการกระทาํอันมี
เจตนาราย  
(ยกเวนการกระทาํเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา หรือลัทธินยิม) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

71.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของอุบัติเหตุอื่นๆ 

SumInsured 
OfOtherAccident 

จํานวนเงินเอาประกันภยัสวนของ
อุบัติเหตุอื่นๆ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

72.  จํานวนเงินความรับผิดสวนแรก DeductibleAmt จํานวนเงินความรับผิดสวนแรก Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

73.  ความรับผิดสวนแรก DeductibleText ความรับผิดสวนแรก String(200)  1) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร  A 
74.  จํานวนเงินคาบําเหน็จ CommissionAmt จํานวนเงินคาบําเหน็จ Number(15,2)  1) Not null/Not blank 

2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
 A 

75.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนาประกัน 
วินาศภยั 

AgentBroker 
License 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา
ประกันภยัวินาศภัย ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเปนการซ้ือตรงกับบริษัท 
ใหใสรหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร 

1) ตามที่ไดรับความเห็น
สอดคลองจากสํานักงาน 
คปภ. 

A 

76.  ชองทางการจําหนาย Distribution ชองทางการจําหนายของบริษัท
ประกันภยั 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “01”, “02”,…,    

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา (Broker) 
“03” = ธนาคาร   
           (Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย  
           (Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท  
           (Tele Maketing) 
“06” = ลูกคาติดตอโดยตรงกบั 
           บริษัท (Walkin) 
“07” = ผานองคกร (Worksite) 
“08” = ขายผานอินเตอรเน็ต    
           (Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 

    “08”, “99” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอกัษร 

77.  พิกัดละติจูด Latitude พิกัดละติจูด String(50)  1)  ความยาวไมเกิน 50 ตัวอกัษร  A 
78.  พิกัดลองติจูด Longitude พิกัดลองติจูด String(50)  1)  ความยาวไมเกิน 50  ตัวอักษร  A 
79.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus สถานะของการสงขอมูล 

“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุง
ขอมูลที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใส
รหัสเปน 
“U” (รายการแกไข) หรือ “C”  
(รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “N”,  
    “U”, “C” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 
 

A 

80.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
สํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิงในกรณีที่เปนการ
แกไข/ยกเลิกขอมูล 

1) Not null/Not blank/    
    กรณีที่มีสถานะรายการ 
    สงขอมูลเปน “U”, “C” 
 2) ความยาวไมเกิน 35  
     ตัวอักษร 

 A 

 
UหมายเหตุU :   # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรมประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ลําดับที่ของภยัภายใตกรมธรรมประกันภยัตรงกับขอมูลกรมธรรมประกันภยั 
                   หามระบุคาซํ้ากรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N” 
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1.2. ตารางผูเอาประกันภัย และผูรบัประโยชน 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหสับริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  เลขที่สลักหลัง Endorsement 
Number 
 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank  
   กรณีเปนรายการสลักหลัง 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) ตองมีรายการกรมธรรม   
    หลักกอนถึงจะสง    
    รายการสลักหลังได 
2) ตองสามารถอางอิงเลขที่     
    กรมธรรม 
     ใน Data Center ได 

A 

4.  ลําดับที่ผูเอาประกันภัย InsuredSeq 
 

ลําดับที่ผูเอาประกันภัย Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

5.  รหสัประเภท 
ผูเอาประกันภยั 
 

InsuredType 
 

รหัสประเภทผูเอาประกันภัย 
“1” = บคุคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
        (Juristic Person) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 A 

6.  ชื่อ – นามสกุล 
ผูเอาประกันภยั 

InsuredName 
 

ชื่อ – นามสกุล  
ผูเอาประกันภยั 

String(200)   1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

7.  ที่อยูผูเอาประกันภยั InsuredAddress 
 

ที่อยูผูเอาประกันภยั String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

8.  รหัสจังหวัด, อาํเภอ, ตําบล InsuredProvinceDis
trictSub 
 

รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล  
(อางอิงตารางที่ 3 ) 

String(6) กรณีที่เปนที่อยูตางประเทศ  
ใหรายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีในตารางที่ 3 
3) ความยาวเทากับ 6 ตัวอกัษร 

 A 

9.  รหสัไปรษณีย InsuredZipCode 
 

รหสัไปรษณีย String(5)  กรณีที่เปนที่อยูตางประเทศ  
ใหรายงาน “00000” 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวตองเทากบั 5 ตัวอกัษร 

 A 

10.  รหสัประเทศ InsuredCountry 
Code 
 

รหสัประเทศ 
(อางอิงตารางที่ 4) 
 

String(3)   1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีในตารางที่ 4 
3) ความยาวตองเทากบั 3 ตัวอกัษร 

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

11.  เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน /เลขที่บัตร

ประชาชนคนตางดาว/เลขที่
หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ

ทะเบียนการคา/เลขที่
ทะเบียนนิติบุคคลของผูเอา
ประกันภยั 

InsuredCitizenId 
 

หมายเลขที่แสดงถึง 
ผูเอาประกันภยั เชน 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนตางดาว/
เลขที่หนังสือเดินทาง /เลขที่ใบ
ทะเบียนการคา/  

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผูเอาประกันภัย 

String(20)  1) ใหสงหมายเลขยืนยันตัวบุคคลธรรมดา 
    และนิติบุคคล 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร 

1) ถาหมายเลขฯ มีความ
ยาวเทากับ 13 ตัวอกัษร  
ใหทําการ Check Digit  
2) ถาหมายเลขฯ ไมเทากับ 
13 ตัวอักษร ใหทําการ
ตรวจสอบวาตองมตีวัอกัษร
ผสมในหมายเลขฯ ดวย 

A 

12.  รหัสแสดงวาผูรับประโยชน 
เปนผูเอาประกันภยัหรือไม 

BeneficiaryIsInsure
dFlag 
 

รหสัแสดงวา ผูรับผลประโยชน 
เปนผูเอาประกันภยัดวยหรือไม 
“1” = ผูเอาประกันภัย 
“2” = ผูรับประโยชนอื่น 
“3” = ไมสามารถระบไุด 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 
 
 
 
 

A 

13.  ผูรับประโยชนคนที่ 1 Beneficiary1 
 

ใหรายงานเปน ชื่อบคุคล/องคกร/
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปน
ขอความ 
เชน  “ทายาทโดยธรรม” 

String(200) ใหรายงานเปน ชื่อบุคคล/องคกร,  
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปนขอความ  
เชน “ทายาทโดยธรรม” 
 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

14.  ผูรับประโยชนคนที่ 2 Beneficiary2 
 

ใหรายงานเปน ชื่อบุคคล/องคกร/
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปน
ขอความ เชน “ทายาทโดยธรรม” 

String(200) ใหรายงานเปน ชื่อบุคคล/องคกร,  
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปนขอความ  
เชน  “ทายาทโดยธรรม” 

1) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร  A 

15.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลู 
ที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน  
“U” (รายการแกไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 A 

16.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอางอิงที่ออกให 
โดยระบบ Insurance Bureau 
ของสํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิง 
ในกรณีที่เปนการแกไข/ยกเลิกขอมูล 

1) Not null/Not blank/ 
   กรณีที่มีสถานะรายการ 
   สงขอมูลเปน “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรมประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ลําดับที่ผูเอาประกันภัย 

                 หามระบุคาซํ้า กรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N” 
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2. ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 

ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย 
Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม 
ที่บริษัทประกันภยักาํหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตองตรงกับขอมูลกรมธรรมประกันภัย 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  เลขที่สลักหลัง Endorsement 
Number 

เลขที่สลักหลัง 
ที่บริษัทประกันภยักาํหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
   กรณีที่เปนรายการสักหลัง 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

4.  วันที่รับเบี้ย 
จากผูเอาประกันภัย 

ReceiptDate 
FromInsured 

วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากผูเอาประกันภัย  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

5.  วันที่รับเบี้ยจากตัวแทน/
นายหนาประกันภัย 

ReceiptDate 
FromAgentBroker 

วันที่รับเบี้ยประกันภยัจาก
ตัวแทน/นายหนาประกันภยั โดย
จัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ยจากผูเอาประกันภัยโดยตรง
แลวไมตองรายงาน 

1) กรณีระบุคา      
    ตองมีรูปแบบวันที่ถูกตอง 

 A 

6.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนาประกันภัย 

AgentBroker 
License 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา
ประกันภยั 
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเปนการซ้ือตรงกับบริษัท 
ใหใสรหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร 

สอดคลองตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
คปภ. 

A 

7.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไมรวมอากรแสตมป, ภาษี) 

Number (15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

 

8.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลู 
ที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน  
“U” (รายการแกไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
   “N”,“U”,“C” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 A 

9.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของสํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิง 
ในกรณีที่เปนการแกไข/ยกเลิก ขอมูล 

1) Not null/Not blank/ 
    กรณีที่มีสถานะรายการเปน     
    “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรมประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, วันที่รับเบี้ยจากผูเอาประกนัภัย  

               หามระบุคาซํ้า กรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N”
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3. ตารางรายการสนิไหมทดแทน   

   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหสับริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber 
 

เลขที่สินไหมทดแทนที่บริษัท
ประกันภยักําหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  ประเภทกลุมรายการ ClaimGroup ประเภทกลุมรายการ 
“EC”   ประมาณการจายคา   
          สินไหมทดแทน   
           (Estimate Claim)  
           ใหระบุคาเปล่ียนแปลง 
“ES” =  ประมาณการรับคืน 
         (Estimate  Subrogation  
          & Salvage) 
“P”  = นจายคาสินไหมทดแท  
          (Paid  Claim) 
“S”  = รับคืน (Subrogation &  
           Salvage) 
“CP” = ยกเลิกรายการจาย 
           (Cancel Pad Claim) 
“CS” = ยกเลิกรับคืนสินไหม 
           ทดแทน 
           (Cancel Subrogation 
           & Salvage) 

String(2) ตามรายละเอยีดคําอธบิายเพิ่มเติม ขอ 4. 1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน“EC”,“ES”, “P”,    
    “S”, “CP”, “CS” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) กรณีที่ประเภทกลุมรายการ 
    = “CP” จะตองอางอิง 
    รายการที่มีประเภทกลุม 
    รายการ = “P”  
    ใน ฐานขอมูล  
    (Data Center) ได 
2) กรณีที่ประเภทกลุม 
    รายการ = “CS”  
    จะตองอางอิงรายการ 
    ที่ม ี= “S” ในฐานขอมูล  
    (Data Center) ได 

A 

4.  คร้ังที่ประมาณการสินไหม/
จายสินไหม  

ClaimSeq 
 

คร้ังที่ประมาณการสินไหม  
หรือ การจายสินไหมทดแทน
ภายใตเลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีที่ไมสามารถระบุไดใหระบุ “1”  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

5.  ประเภทของรายการ ClaimType ประเภทรายการ 
“0” = ไมมีการจาย 
“1” =  คาสินไหมทดแทน  
“2” = คาสํารวจภัย  
“3” = คารถลาก  
“4” = คาใชจายอื่นๆ  

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
   “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

“5” = คาเชาที่พักอาศัยชัว่คราว       
         (กรณีประกันอัคคีภยัที่อยู  
          อาศัย) 

6.  วันที่ประมาณการสินไหม  
หรือวันที่อนุมัติจายสินไหม 

AccountingDate 
 

วันที่ประมาณการสินไหม 
หรือวันที่จายสินไหม  
โดยจัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

 

7.  ลําดับที่ของภัย 
ภายใตกรมธรรมประกันภัย
หนึ่งๆ  

LocationSeq 
 
 

ลําดับที่ของภัยภายใตกรมธรรม
ประกันภยัหนึ่งๆ 
(ตองตรงกับขอมูลกรมธรรม
ประกันภยั) 

Number(6) 
 

 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

8.  ประเภทของภยั CoverageType 
 

ประเภทของภยั 
“1” = ส่ิงปลูกสราง 
“2” = เฟอรนิเจอร 
“3” = สต็อกสินคา 
“4” = เคร่ืองจักร 
“5” = หมวดคุมครองที่ 2  
         ภยัพิบัติ 
“6” = การประกันภยัธุรกจิ  
         หยุดชะงัก 
“7” = คาเชาที่อยูอาศัย 
“8” = สินไหมรวม 

String(1)  1) Not null/Not blank    
2) ตองมีคาเปน “1”, “2”, “3”, “4”, 
    “5”, “6”, “7”, “8” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า 
  

A 

9.  รหสัประเภทงาน BusinessClass รหสัประเภทงาน 
“01” = อัคคีภัย (Fire) 
“02” = การประกันความเส่ียงภยั 
           ทรัพยสิน(IAR) 
“03” = อัคคีภัยและภัยพิบัติ 
           สําหรับที่อยูอาศัย 
“04” = ประกันภยัพิบัติ 
“05” = กรมธรรมประกันภัย  
           คุมครองทรัพยสิน 
           จากภัยธรรมชาติทั่วไป  
           และภยัพิบัติ    
           สวนเกินกองทุน 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน“01”,…, “08” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอกัษร 
 
 

 A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

“06” = อัคคีภัยที่อยูอาศัย 
“07” = BI - Fire 
“08” = BI – IAR 

10.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม 
ที่บริษัทประกันภยักาํหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตองตรงกับขอมูลกรมธรรมประกันภัย 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

1) ตองสามารถอางอิงเลขที่ 
กรมธรรมใน Data Center 

A 

11.  วันที่ไดรับแจงเหตุ 
จากผูเอาประกันภัย  

NotifyDate 
 

วันที่ไดรับแจงเหตุ 
โดยจัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไมมีวันรับแจงใหระบุเปนวันที่เดียวกัน 
กับวันที่เกิดความเสียหาย 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

12.  วันที่เกิดความเสียหาย LossDate 
 

วันที่เกิดความเสียหาย  
โดยจัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหาย 
ตองอยูในชวงวันที่คุมครอง 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

13.  สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 
 

ClaimStatus 
 

สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 
“1” = เปดเร่ืองสินไหม 
         (Open Claim) 
“2” = ปดเร่ืองสินไหม 
         (Close Claim) 
“3” = เปดเร่ืองใหม 
        (ReOpen Claim) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 
 

1) กรณีสถานะของรายการ 
    สินไหมทดแทน = “2”  
    ตองอางอิงรายการของ 
    สถานะของคาสินไหม 
    ทดแทน = “1” ได 
2) กรณีสถานะของรายการ 
    สินไหมทดแทน = “3”  
    ตองอางอิงประเภทของ 
    รายการของคาสินไหม 
    ทดแทน = “2” ได 

A 

14.  ลักษณะ ของความเสียหาย ClaimCause รหัสลักษณะของความเสียหาย 
(อางอิงตารางที่ 2) 

String(3)  1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีในตาราง 2 
3) ความยาวตองเทากบั 3 ตัวอกัษร 

 A 

15.  จํานวนเงิน ความรับผิดสวน
แรก 

DeductibleAmt 
 

จํานวนเงิน 
ความรับผิดสวนแรก 

Number (15,2) ถาจํานวนเงินความรับผิดสวนแรกไมมี  
ใหรายงาน 0 

1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

16.  จํานวนเงินคาสินไหม 
และคาใชจาย 

ClaimAmt จํานวนเงินคาสินไหม 
และคาใชจาย 

Number (20,2) 1) ถาประเภทของรายการ การชดใชเปน 0   
    ใหสงคา 0 
2) ถาประเภทกลุมรายการเปน “EC”  
     ใหรายงานตามคาที่แทจริง เชน  
     ประมาณการคร้ังแรกสงยอด บวก 

ปรับปรุงลดประมาณการใหสงคา ลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการใหสงคา บวก 

1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
   

1) กรณีสถานะเรียกรอง  
    = “CP”, “CS” จํานวน 
    เงินตองเปนคาติดลบ 
2) กรณีประเภทกลุม  
    รายการ = “P”, “S”  
    จํานวนเงินตองเปนคา 
    บวกเทานั้น 

A 

17.  สถานะของการสงขอมูล 
 

TransactionStatus 
 

สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลู 
ที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน  

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  

 A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

“U” (รายการแกไข) หรือ  
“C” (รายการยกเลิก) 

   “N”, “U”, “C” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

18.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
สํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิงในกรณีที่เปนการ
แกไข/ยกเลิก ขอมูล 

1) Not null/Not blank/    
    กรณีที่มีสถานะรายการเปน  
    “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุมรายการ, คร้ังที่ประมาณการสินไหม/จายสินไหม, ประเภทของรายการ, วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันทีอ่นมุัติจายสินไหม, 
                  ลําดับที่ของภยัภายใตกรมธรรมประกันภยัหนึ่งๆ, ประเภทของภยั 
                  หามระบุคาซํ้ากรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N” 
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4. ตารางการจายคาสนิไหมทดแทน 

   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหม 
ตองตรงกับขอมูลสินไหมทดแทน 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  คร้ังที่จายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq คร้ังที่จายสินไหมทดแทน Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) เลขที่สินไหมทดแทน+ 

คร้ังที่จายสินไหมตอง
สามารถอางอิงขอมูล 
ในฐานขอมูล  

      Data Center ได 

A 

4.  วันที่ของเช็ค/วันที่จายจริง ChequeDate วันที่ของเช็ค/วันที่จายจริง 
กรณีที่ไมไดเปนการจายดวยเช็ค  
หรือดราฟ ใหระบุวันที่จายจริง  
เชน วันที่จายเงินสด เปนตน  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า 

A 

5.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรมประกันภยั String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยัตองตรงกับขอมูล
กรมธรรมประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

 A 

6.  วิธีการจายคาสินไหม PaidBy ใหระบุวาจายเปน  
“C” = เงินสด (Cash) 
“K” = เช็ค/ดราฟ 
“T” = การโอนเขาบญัช ี

(Transfer) 
“B” = ใหธนาคารเปน

ผูดําเนินการแทน (Bank) 
“O” = อื่นๆ (Other) 
 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
  “C”, “K”, “T”, “B”, “O” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 A 

7.  เลขทีเ่ช็ค/ดราฟ ChequeNo เลขทีเ่ช็ค/ดราฟ String(20)  1) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร  A 
8.  จํานวนเงินคาสินไหม 

และคาใชจาย  
ClaimAmt จํานวนเงินที่จายเงินสด หรือเช็ค  

หรืออื่นๆ  
 

Number(20,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

9.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลูที่
จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน 
“U” (รายการแกไข) หรือ “C” (รายการ
ยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
    “N”, “U”, “C” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 A 

10.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
สํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิง 
ในกรณีที่เปนการแกไข/ยกเลิก ขอมูล 

1) Not null/Not blank/    
   กรณีที่มีสถานะรายการเปน  
    “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 
UหมายเหตุU :   # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, คร้ังที่จายสินไหมทดแทน, วันที่ของเช็ค/วันที่จายจริง 
                    หามระบุคาซํ้ากรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N”
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1. ลําดับที่ของภัยภายใตกรมธรรมประกันภัย (LocationSeq) ในลําดับที่ 4 ของตารางแบบกรมธรรมประกนัภยัใชกับกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลายสถาน
ที่ต้ังทรัพยสิน หรือกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลายประเภทภยัเทานั้น โดยมีขอปฏิบัติดังนี ้

คําอธบิายเพ่ิมเติม 

1.1. ถาเปนกรมธรรมประกันภัยที่คุมครองสถานที่ต้ังทรัพยสินเดียวและ หรือลักษณะภัยประเภทเดียว (Normal Policy) ใหลําดับที่ของภยัเปน 0  
1.2. ถาเปนกรมธรรมประกันภัยประกันภัยรวม (Co-insurance/ Cosigned Policy) ใหลําดับที่ของภยัเปน 0 (ศูนย) 
1.3. ถาเปนกรมธรรมประกันภัยที่คุมครองหลายสถานที่ต้ังทรัพยสิน หรือกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลายประเภทภัย (Multi-locations Policy or   

Multi-risks Policy) 
1.3.1. รายการที่เปนยอดรวมของทุกสถานที่ต้ังทรัพยสินหรือทุกประเภทภยั   ใหลําดับที่ของภัยเปน 0 (ศูนย) 

*** ในบางชองขอมูลที่อาจเปนหลายรหสั เชน รหัสบล็อก (Block) หรือรหัสภัยตัวเอง (Occupancy Code) ใหระบุเปน 
     รหัสไมทราบ เชน 9999 สําหรับรหสับล็อก และรหัสภยัตัวเอง *** 

1.3.2. รายการทีแ่สดงรายละเอียดของแตละสถานที่ต้ังทรัพยสินหรือประเภทภัย ใหลําดับที่ของภยัเปน 1,2,3, …  (ขึ้นอยูกบัจํานวนสถานที่ต้ังทรัพยสิน
หรือประเภทภยัของกรมธรรมประกันภยันั้นๆ) 

2. ประเภทของกรมธรรม ในลําดับที ่5 ของชุดขอมูลกรมธรรมประกันภยั 
ตัวอักษรที่ 1= ประเภทของกรมธรรมประกันภัยม ี2 ประเภทคือ 
   “1”= กรมธรรมประกันภัยที่คุมครองสถานที่ต้ังทรัพยสินเดียว และหรือลักษณะภัยประเภทเดียว (Normal Policy) 
   “2”= กรมธรรมประกันภัยที่คุมครองหลายสถานที่ต้ังทรัพยสิน หรือกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลาย 
                             ประเภทภัย(Multi-location Policy or Multi-risks Policy) 
ตัวอักษรที่ 2 = ชนิดของรายการขอมูล มี 3 ประเภท คือ 
   “N” = กรมธรรมประกันภยัที่ทําประกนัภัยใหม (New Policy) 
    “R” = กรมธรรมประกันภยัตออาย ุ(Renew) 
    “E” = สลักหลัง (Endorsement) 

3. ลําดับที่ 70-72 ของตารางกรมธรรมประกันภยั ใหรายงานจาํนวนเงินตามยอดรวมของทุกสถานที่ต้ังทรัพยสินหรือทุกประเภทภัย 

4. ประเภทกลุมรายการในลําดับที ่ 3 ตารางแบบรายการสินไหมทดแทน 
4.1. กรณีรายการที่สงเขามาเปนรายการUปดUเร่ืองสินไหม โดยที่ไมมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของจํานวนเงินประมาณการ หรือจํานวนเงินจาย ใหระบ ุประเภท

กลุมรายการ = ‘EC’  ยกตัวอยางเชน 
 
คร้ังที่
รายงาน 

ประเภทกลุมรายการ 
(ลําดับที่ 3) 

คร้ังที่ประมาณการ
สินไหม/จายสินไหม 

(ลําดับที่ 4) 

ประเภทของรายการ 
(ลําดับที่ 5) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ลําดับที่ 13) 

จํานวนเงินคาสินไหม
และคาใชจาย 
(ลําดับที่ 16) 

1 EC 1 1  (คาสินไหม) 1 8,000.00 
2 EC 2 2  (คาสํารวจภยั) 1 800.00 
2 EC 2 1  (คาสินไหม) 1 -3,000.00 
3 P 2 1 1 5,000.00 
4 P 3 2 1 800.00 
5 EC 4 0 2 0.00 
 
จากตัวอยางคร้ังที่รายงาน คร้ังที่ 2 -- >  จะเปนการสงรายการประมาณการสินไหม คร้ังที่ 2 โดยการประมาณการนั้น มีทั้งการประมาณการคาสินไหม 
และการประมาณการคาสํารวจ ดังนั้น ลําดับรายการ จึงเปน 1 และ 2 ตามลําดับ  

 
4.2. กรณีรายการที่สงเขามาเปนรายการจายพรอมปดเร่ือง หรือเปนรายการ adjust ประมาณการพรอมปดเร่ืองเลย การรายงานขอมูลจะเปนดังนี้  

 
4.2.1. กรณีจายพรอมปดเร่ือง 
 
 

คร้ังที่
รายงาน 

ประเภทกลุมรายการ 
(ลําดับที่3) 

คร้ังที่ประมาณการ
สินไหม/จายสินไหม 

 (ลําดับที่ 4) 

ประเภทรายการ 
(ลําดับที่ 5) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ลําดับที่ 13) 

จํานวนเงินคาสินไหม
และคาใชจาย 
(ลําดับที่ 16) 

1 EC 1 1 (คาสินไหม) 1 8,000.00 
2 P 2 1 2 8,000.00 
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4.2.2. กรณีมีการ Adjust ประมาณการพรอมปดเร่ือง 
 

คร้ังที่
รายงาน 

ประเภทกลุมรายการ 
(ลําดับที่ 3) 

คร้ังที่ประมาณการ
สินไหม/จายสินไหม 

 (ลําดับที่ 4) 

ประเภทรายการ 
(ลําดับที่ 5) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ลําดับที่ 13) 

จํานวนเงินคาสินไหม
และคาใชจาย 
(ลําดับที่ 16) 

1 EC 1 1  (คาสินไหม) 1 8,000.00 
1 EC 1 2  (คาสํารวจภยั) 1 800.00 
2 P 2 1 1 7,000.00 
3 P 3 2 1 800.00 
4 EC 4 1 2 -1,000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
รหัสมาตรฐานสําหรับ 

การประกันภัยทรัพยสิน 

(ประกันอัคคีภัยและประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสนิ) 
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ตารางท่ี 1  รหัสบริษัทประกันภยั 
 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2002 บริษัท ประกันคุมภยั จํากัด )มหาชน(  SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2005 บริษัท สหนิรภยัประกันภัย จํากัด )มหาชน(  UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2006 บริษัท สยามซิต้ีประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2007 บริษัท นําสินประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2008 บริษัท ไชนาอินชัวรันส (ไทย) จาํกัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

2009 บริษัท จรัญประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2010 บริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จาํกดั )มหาชน(  AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ จํากัด สาขาประเทศ
ไทย 

MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 

2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส จาํกัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 

2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2016 บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด )มหาชน(  MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2018 บริษัท ไทยไพบูลยประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จํากัด )มหาชน(  KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2020 บริษัท เทเวศประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2022 บริษัท กมลประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด )มหาชน(  THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด )มหาชน(  BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั )ประเทศไทย (จํากัด 
)มหาชน(  

TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2029 บริษัท ไทยศรีประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2032 บริษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จาํกัด )มหาชน(  PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด )มหาชน(  THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2034 บริษัท นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2040 บริษัท สินทรัพยประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด )มหาชน(  SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั )ประเทศไทย (จํากัด 
)มหาชน(  

MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2047 บริษัท สามัคคีประกันภยั จํากัด )มหาชน(  SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด )มหาชน(  ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกจิประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด )มหาชน(  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด )มหาชน(  AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจ ีประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด )มหาชน(  BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภยั จาํกัด (มหาชน) ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกนา ประกันภัย จํากัด )มหาชน(  CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภยั (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟนิกซ ประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด )มหาชน(  TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด )มหาชน(  PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจาพระยาประกันภยั จํากัด )มหาชน(  CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด )มหาชน(  INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนยประกันภยั จํากัด )มหาชน(  SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จาํกัด (ประกันวินาศภยั) สาขาประเทศไทย AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND 
BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส อินชัวรันซ จํากัด สาขา
ประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด )มหาชน(  MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จาํกัด )มหาชน(  THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  
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ตารางท่ี 2 ลกัษณะของความเสยีหาย (Nature of Loss) 

รหัส ความหมาย 

001 ไฟไหม                                                           

002 ฟาผา 

003 การระเบิดของกาซ 

004 ภัยลมพาย ุ  

005 ภัยจากลูกเหบ็ 

006 ภัยระเบิด 

007 ภัยจากอากาศยาน 

008 ภัยจากยวดยานพาหนะ 

009 ภัยจากควัน                                                         

010 ภัยจากแผนดินไหว 

011 ภัยน้ําทวม อุทกภยั 

012 ภัยเนื่องจากน้ํา 

013 
ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทาํอันมีเจตนาราย( ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมืองศาสนา 
หรือลัทธินิยม) 

014 ภัยจากการลุกไหมหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

015 ภัยจากการระอุหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

016 ภัยตอเคร่ืองไฟฟา 

017 โจรกรรม 

018 คาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว 

019 อุทกภยั  )ภัยพิบัติ(  

020 ธรณีภัยพิบัติ )ภยัพิบัติ(  

021 วาตภยั )ภัยพบิัติ(  

  022 อุบัติเหตุอื่นๆ 

997 รอสํารวจภยั 

998 รอพิสูจนหลักฐาน 

999 อื่นๆ 
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ตารางท่ี 3  รหัสจงัหวัด, อําเภอ, ตําบล (ตัวอยาง) 

ให Download รหัสท้ังหมดไดที่ www.oic.or.th 

รหัส(Code) ชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อตําบล 
100000 กรุงเทพมหานคร     
100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   
100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวงั 
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย 
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพธิ 
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สําราญราษฎร 
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจาพอเสือ 
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงชา 
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บานพานถม 
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วดัสามพระยา 
100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ   
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ ดุสติ 
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ วชิรพยาบาล 
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ สวนจติรลดา 
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ ส่ีแยกมหานาค 
100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ บางซ่ือ 
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ ถนนนครไชยศรี 
100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ สามเสนใน 
100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุมราย 
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คูฝงเหนือ 
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลําผักช ี
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลําตอยต่ิง 
100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ตารางท่ี 4 รหัสประเทศ อางอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารบูา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมูเกาะโอลันด Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอรรา Andorra 
ANT เนเธอแลนดแอนทิลลสิ  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส United Arab Emirates 
ARG อารเจตนิา Argentina 
ARM อารเมเนีย Armenia 
ASM อเมรกินัซามัว American Samoa 
ASN กลุมประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตารกตกิา Antarctica 
ATF ดนิแดนเฟรนชเซาเทิรนและแอนตารกตกิแลนส French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนตกิาและบารบดูา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลยี Australia 
AUT ออสเตรยี  Austria 
AZE อารเซอรไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนด ี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินตเอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูรกนิาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรยี Bulgaria 
BHR บาหเรน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซง็บารเตเลมี Saint Barthélemy 
BLR เบลารสุ Belarus 
BLZ เบลซี Belize 
BMU เบอรมิวดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บารเบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรไูนคารสุซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดนิแดนหมูเกาะโคโคส )คลีงิ(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอรแลนด Switzerland 
CHL ชิลี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดวิวัร Côte d'Ivoire 

CMR แคเมอรนู Cameroon 
COD สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมูเกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
CPV กาบูวดี Cabo Verde 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CRI คอสตารกิา Costa Rica 
CUB ควิบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอรซอว  Curaçao 
CXR เกาะครสิตมาส Christmas Island 
CYM หมูเกาะเคยแมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมนี Germany 
DJI จิบูต ี Djibouti 

DMA โดมินิกา Dominica 
DNK เดนมารก  Danmark 
DOM สหรัสโดมิกัน Dominican Republic 
DZA แอลจีเรยี Algeria 
ECU เอกวาดอร Ecuador 
EGY อียิปต Egypt 
ERI เอรเิทรยี Eritrea 
ESH เวสเทิรนสะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปย Ethiopia 
FIN ฟนแลนด Finland 
FJI ฟจ ิ Fiji 
FLK หมูเกาะฟอลกแลนด )มัลวีนัส(  Falkland Islands (Malvinas) 
FRA ฝรั่งเศส France 
FRO หมูเกาะแฟโร Faroe Islands 
FSM ไมโครนีเซยี Micronesia 
GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอรเจีย Georgia 
GGY เกิรนซีร Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร  Gibraltar 
GIN กินี Guinea 
GLP กวาเดอลปู Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea 
GRC กรซี Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรนีแลนด  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนชเกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮองกง Hong Kong 
HMD หมูเกาะเฮิรดและหมูเกาะแมกดอนัลด Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดูรัส Honduras 
HRV โครเอเซยี Croatia 
HTI เฮต ิ Haiti 
HUN ฮงัการี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอินเดียนโอเชียนเทรริทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอรแลนด Ireland 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหราน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรัก Iraq 
ISL ไอซแลนด  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอรซีย Jersey 
JOR จอรแดน Jordan 
JPN ญี่ปุน Japan 
KAZ คาซคัสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีรกีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาต ี Kiribati 
KNA เซนตศิตสและเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต Republic of Korea 
KWT คเูวต Kuwait 
LAO สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนตลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลกิเตนสไตน Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิรก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเกา Macao 
MAF แซง็ -มารแต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมร็อกโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรฐัมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ Madagascar 
MDV มัลดีฟส Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมูเกาะมารแซลล Marshall Islands 
MKD สาธารณรฐัมาซโิดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาลี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พมา Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลยี Mongolia 
MNP หมูเกาะนอรเทิรนมาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซมับิก Mozambique 
MRT มอรเิตเนีย Mauritania 
MSR มอนตเซอรรัต Montserrat 
MTQ มารตินิก Martinique 
MUS เมริเซียส Mauritius 
MWI สาธารณรฐัมาลาวี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซยี Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 
NER ไนเจอร Niger 
NFK เกาะนอรฟอลก Norfolk Island 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากัว Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด Netherlands 
NOR นอรเวย Norway 
NPL สหพนัธสาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอูรู Nauru 
NZL นิวซแีลนด New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมูเกาะพิตแครน Pitcairn Islands 
PER เปร ู Peru 
PHL ฟลิปปนส Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปวนิวกินี Papua New Guinea 
POL สาธารณรฐัโปแลนด Republic of Poland 
PRI เปอรโตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตเุกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รฐัปาเลสไตน State of Palestine 
PYF เฟรนชโปลินีเซีย French Polynesia 
QAT กาตาร Qatar 
REU เรอูเนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดอิาระเบีย Saudi Arabia 
SCG กลุมประเทศเชงเกน Schengen 
SDN ซดูาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร Singapore 
SGS เกาะเซาทจอรเจียและหมูเกาะเซาทแซนดวิช South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนตเฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบารและยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมูเกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียรราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซลัวาดอร El Salvador 
SMR ซานมารโีน  San Marino 
SOM โซมาเลยี  Somalia 
SPM แซงปแยรและมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอรเบีย Serbia 
SSD ซดูานใต  South Sudan 
STP เซาตเูมและปรนิซปิ Sao Tome and Principe 
SUR ซรูนิาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซแิลนด Swaziland 
SXM ชินตมารเติน Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
TCA หมูเกาะเติรกและหมูเกาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจิกสิถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เตริกเมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ตมิอร -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตรุกี Turkey 
TUV ตวูาล ู Tuvalu 
TWN ไตหวันสาธารณรัฐจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรฐัแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเลก็รอบนอกของสหรฐัอเมรกิา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรุกวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรัฐวาติกัน State of the Vatican City 
VCT เซนตวนิเซนตและเกรนาดนีส Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรฐัโบลวีารแหงเวเนซเุอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมูเกาะบริติซเวอรจิน British Virgin Islands 
VIR หมูเกาะเวอรจินของสหรัฐอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาตู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 
WRW เวิลดวายด Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซมิบับเว Zimbabwe 
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ภาพโครงสรางตารางขอมูลประกันภัยทรัพยสิน 
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ภาพโครงสราง  XML  FILE  ขอมูลประกันภัยทรัพยสิน 

POLICY   FIRE

KEY  GROUP  NODE

     CompanyCode

     PolicyNumber

     EndorsementNumber

XML   STRUCTURE  ; ประกนัภยัทรัพย สิน

LOCATION  NODE

    LocationSeq

    ……

    TransactionStatus

    ReferenceNumber

INSURED  NODE

      InsuredSeq

    ………

    TransactionStatus

     Reference Number

RECEIVABLE  FIRE

RECEIVABLE  NODE

         CompanyCode

         PolicyNumber

         EndorsementNumber

        ReceiptDateFromInsured

        …..

        ….

        TransactionStatus

         ReferenceNumber

กรมธรรม&สลักหลัง&ผู เอาประกัน การรับเบีย้ประกนัภัย

LOCATION  NODE

    

LOCATION  NODE

    

INSURED  NODE

POLICY  FIRE

CLAIM   FIRE

KEY  GROUP  NODE

          CompanyCode

         ClaimNumber

         ClaimGroup

        AccountingDate 

         ClaimSeq

INFO NODE

        ClaimType       

        PolicyNumber

       …..

      TransactionStatus

      ReferenceNumber

สินไหมทดแทน&รับคนื
PAYABLE   FIRE

PAYABLE  NODE

       CompanyCode

       ClaimNumber

       ClaimPaidSeq

       ChequeDate

       …..

       TransactionStatus

       ReferenceNumber

การจายสินไหมทดแทน

RECEIVABLE  FIRE

CLAIM   FIRE

PAYABLE   FIRE

INFO NODE

        ClaimType

        AccountingDate        

        PolicyNumber

       …..

      TransactionStatus

      ReferenceNumber

AS  AT   25  Feb.  2015
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ชดุขอมลูรายการกรมธรรม ตัวอยางชื่อแฟม : FI_PO_A01_9999_201502_1.XML 

ตัวอยาง XML File 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!--กรณีกรมธรรม มี 1 location มีผูเอาประกันภัย 1 คน --> 

<FIPolicyEndorse> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>PO</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

  </XMLHeader> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FI-PO-0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

  <FILocation> 

   <PolicyType>1N</PolicyType > 
   <Coinsurance>1</Coinsurance > 
   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
   <DataType>1</DataType > 
   <Category>D</Category> 
   <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
   <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
   <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
   <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
   <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
   <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
   <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
   <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
   <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
   <Distribution>01</Distribution> 
   <LocationSeq>0</LocationSeq> 
   <Location>อาคาร1</Location> 
   <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
   <CountryCode>THA</CountryCode> 

<BlockCode>A</BlockCode> 
   <RiskFlag>I</RiskFlag> 
   <SumInsuredAmt>300000</SumInsuredAmt> 
   <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 



ก-14 
 

   <SurchargeRate>0</SurchargeRate>   
   <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
   <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
   <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
   <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
   <FirePremiumSection1>8000</FirePremiumSection1> 
   <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
   <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
   <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
   <OccupancyCode>1002</OccupancyCode> 
   <RiskCode>8801</RiskCode> 
   <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
   <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
   <Column>1</Column> 
   <Beam>1</Beam> 
   <Floor>1</Floor> 
   <Wall>1</Wall> 
   <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
   <InternalArea>400</InternalArea> 
   <Latitude></Latitude> 
   <Longitude></Longitude> 
   <SumInsuredOfBuilding>300000</SumInsuredOfBuilding> 
   <SumInsuredOfFurniture>0</SumInsuredOfFurniture> 
   <SumInsuredOfStock>0</SumInsuredOfStock> 
   <SumInsuredOfMachine>0</SumInsuredOfMachine> 
   <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
   <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 

<SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
   <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
   <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
   <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
   <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
   <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
   <SumInsuredOfStorm>300000</SumInsuredOfStorm> 
   <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
   <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
   <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
   <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
   <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
   <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
   <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
   <SumInsuredOfEarthquake>300000</SumInsuredOfEarthquake> 
   <SumInsuredOfElectrical>0</SumInsuredOfElectrical> 
   <SumInsuredOfExplosion>0</SumInsuredOfExplosion> 
   <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
   <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
   <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
   <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt> 
   <DeductibleText></DeductibleText> 
   <CommissionAmt>4000</CommissionAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
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   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
  </FILocation> 
 
  <FIInsured> 

   <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 
   <InsuredType>1</InsuredType> 
   <InsuredName>นายเดนชัย หาวหาญ</InsuredName> 

<InsuredAddress>145 ซอยโดดเด่ียว ถ.เพชรหาญ</InsuredAddress> 
   <InsuredProvinceDistrictSub >100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
   <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode > 
   <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
   <InsuredCitizenId>1234508878093</InsuredCitizenId> 
   <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
   <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
   <Beneficiary2></Beneficiary2> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </FIInsured> 

  </FIData> 
 
<!--กรณีกรมธรรม มี 1 location มีผูเอาประกันภัย 2 คน --> 

 <FIData> 

 <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
 <PolicyNumber>FI-PO-0002</PolicyNumber> 
 <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

 <FILocation> 

  <PolicyType >1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance > 
  <BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType> 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 

<EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>01</Distribution> 
  <LocationSeq>0</LocationSeq> 
  <Location>location1</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
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  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>3500000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>8500</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
  <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1002</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8801</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>1</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 

<InternalArea>400</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>3500000</SumInsuredOfBuilding> 
  <SumInsuredOfFurniture>3500000</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>3500000</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>3500000</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
  <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>3500000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
  <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>3500000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>0</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>0</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
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  <DeductibleText></DeductibleText> 
<CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 

  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FILocation> 

 <FIInsured> 

  <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นายสมชาย แกวสี</InsuredName> 
  <InsuredAddress>145 ซอยวชิรธรรมสาธิต อาคารเปรมจิต</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>1234500000093</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 

 <FIInsured> 

  <InsuredSeq>2</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นางสมหญิง แกวสี</InsuredName> 
  <InsuredAddress>145 ซอยวชิรธรรมสาธิต อาคารเปรมจิต</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>1234500000094</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 

<TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 

 </FIData> 

<!--กรณีกรมธรรม มี  2 location มีผูเอาประกันภัย  2 คน --> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FI-PO-0003</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

 <FILocation> 

  <PolicyType>1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance > 
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  <BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType > 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
  <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>01</Distribution> 
  <LocationSeq>0</LocationSeq> 
  <Location>location2</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict>   

<CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>900000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>5000</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
  <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1001</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8001</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>1</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
  <InternalArea>400</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>300000</SumInsuredOfBuilding> 
  <SumInsuredOfFurniture>200000</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>200000</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>200000</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers>   

<SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
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  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>300000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
  <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>300000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>100000</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>300000</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
  <DeductibleText></DeductibleText> 
  <CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber>  

 </FILocation>  

 <FILocation> 

  <PolicyType>1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance >  

<BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType > 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
  <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>01</Distribution>  
  <LocationSeq>1</LocationSeq> 
  <Location>location1</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>900000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
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  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>5000</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant>  

<NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1001</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8001</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>1</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
  <InternalArea>400</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>200000</SumInsuredOfBuilding> 
  <SumInsuredOfFurniture>200000</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>200000</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>200000</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
  <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>200000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft>   

<SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>200000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>0</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>200000</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
  <DeductibleText></DeductibleText> 
  <CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
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  <ReferenceNumber></ReferenceNumber>   

 </FILocation> 

 <FILocation> 

  <PolicyType>1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance > 
  <BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType > 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
  <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense>   

<Distribution>01</Distribution> 
  <LocationSeq>2</LocationSeq> 
  <Location>location2</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>100000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>5000</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
  <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1001</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8001</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>0</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
  <InternalArea>500x200</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>100000</SumInsuredOfBuilding>   
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<SumInsuredOfFurniture>0</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>0</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>0</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
  <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>100000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
  <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>100000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>100000</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>100000</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
  <DeductibleText></DeductibleText> 
  <CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
 </FILocation> 

<FIInsured> 
  <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นางสมหญิง ดีใจ</InsuredName> 
  <InsuredAddress>45 ซอยสาธิต6 อาคารจริงใจ</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>1234500855093</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>2</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>บตุร-ธดิา</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 
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 <FIInsured> 

  <InsuredSeq>2</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นางสมใจ กลางดง</InsuredName> 
  <InsuredAddress>145 ซอยอุทยั </InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>12345488999554</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 

</FIData> 

</FIPolicyEndorse> 
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ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกนัภัย ตัวอยางชื่อแฟม : FI_RV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<FIReceive> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>RV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <FIData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20140203</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20140203</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>2000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
  </FIData> 

  <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FIPOL0002</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>E0001</EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20140415</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20140415</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>1000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIData> 

</FIReceive> 
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ตารางรายการสนิไหมทดแทน ตัวอยางชื่อแฟม : FI_CL_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<FIClaimRecovery> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>CL</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <FIData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>C0001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 
  <AccountingDate>20141101</AccountingDate>   

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>1</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <CoverageType>1</CoverageType> 
   <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>1</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
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   <CoverageType>2</CoverageType> 
   <ClaimAmt>3000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>2</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <CoverageType>1</CoverageType> 
   <ClaimAmt>2000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>2</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <CoverageType>2</CoverageType> 
   <ClaimAmt>3000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 
 </FIData>  

</FIClaimRecovery> 
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ตารางการจายคาสนิไหมทดแทน ตัวอยางชือ่แฟม : FI_PV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<FIPayment> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>PV</Document>  
   <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>FIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>D</PaidBy> 
  <ChequeNo>1234567</ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141215</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIData> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>FIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>2</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>C</PaidBy> 
  <ChequeNo></ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141230</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>25000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIData> 

</FIPayment> 
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