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บทที่ 1 การเตรียมเครื่องลูกข่ายสําหรับการใช้งานระบบ IBS. 
 

1.1  ความต้องการเบื้องต้นของระบบ(System Requirement) 

การใช้งานระบบ IBS. ต้องจัดเตรียมเครื่องลูกข่ายที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

(1)  รองรับระบบปฏิบัติการตั้งแต ่Window 7 ขึ้นไป 
(2)  ติดตั้ง.Net Framework 4.0 ข้ึนไป 
(3)  Web Browser  

(3.1) Internet Explorer Version 7  ข้ึนไป 
(3.2) Google Chrome Version  23  ขึ้นไป (Plug – in IE Tab)  

(4) สําหรับกระบวนการ PKI ตอ้งจัดเตรียม 
     (4.1) Public Key ของผูร้ับ (คปภ.) 
     (4.2) Private Key ของผู้ส่ง (บริษัทประกันภัย) 
     (4.3) Utility Program Sign & Encrypt (CaSecurityCom.dll) 
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1.2.  วธิีการติดต้ังและตรวจสอบ Public Key สําหรับการนําส่งข้อมูลในโครงการ IBS. 

1.2.1  วธิกีารติดต้ัง Public Key  
1.2.1.1   Double Click ที่ไฟล์. cer 
1.2.1.2   คลิกปุ่ม Install Certificate เพ่ือเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง 

 
ภาพที่ 1-1  

   

 1.2.1.3   แสดงหน้าต่างเร่ิมตน้ของการตดิตัง้ จากนั้นคลิกปุ่ม Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 

ภาพที่ 1-2 
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1.2.1.4   เลือก Place all Certificates in the following store และคลิกปุ่ม Browse 

 

 
ภาพที่ 1-3 

 

1.2.1.5   เลือกไปยัง Personal และคลิกปุ่ม OK 

 
ภาพที่ 1-4 
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1.2.1.6   จะแสดงหน้าต่าง Path ที่จัดเก็บข้อมลูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์คลิกปุ่ม Next เพ่ือ 
ดําเนินการตดิตั้ง 
 

 
      ภาพที่ 1-5 

 

 
1.2.1.7   หลังจากติดตั้งเสร็จจะมีหน้าต่างขึ้น จากนั้นคลิกปุ่ม  Finish 
 

 
ภาพที่ 1-6 
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1.2.1.8   แสดงข้อความ เมือ่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

 
ภาพที่ 1-7 

 

1.2.2  วธิกีารตรวจสอบ  Public Key ภายหลังจากการติดต้ัง 

1.2.2.1   เปิดโปรแกรม Run    
 
1.2.2.2   พิมพ์คําว่า  mmc   และ คลิก  OK 

 
ภาพที่ 1-8 
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1.2.2.3   ไปที่เมนู  File  เลือกไปยังเมนู Add / Remove Snap – in 
 

 
ภาพที่ 1-9 

 

 

     1.2.2.4   คลิกเลอืก Certificates   และ คลิกปุ่ม  Add 
 

 
ภาพที่ 1-10 
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1.2.2.5   คลิกที่  My user account  และคลิกปุ่ม Finish 

 
ภาพที่ 1-11 

 

      1.2.2.6   คลิกที่  Certificate – Current User  และคลิกปุ่ม  OK 

 
ภาพที่ 1-12                 
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  1.2.2.7   คลิกที่  Certificates – Current User เลือก Personal และ Double Click 

 

 
ภาพที่ 1-13 

 

  1.2.2.8   คลิกที่  Certificates – Current User  -- >  Personal  -- >  Certificate จะปรากฏ   

       CA Public Key ที่ไดต้ดิตั้งไป ดังภาพที่ 1 - 14 แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ์
 

 
ภาพที่ 1-14 
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1.3   วิธกีารติดต้ัง  CaSecurityCom.dll 

ในข้ันตอนของการนําส่งข้อมูลในระบบ  IBS.  จะต้องทําการลงลายมือชื่อดิจิตอล(Digital Signature)  
และการเข้ารหัส (Encryption)  โดยใช้ CaSecurityCom.dll ซึ่งมีข้ันตอนการติดตั้งดังน้ี 

1.3.1   ดาวน์โหลดไฟล์ CaSecurityCom.zip และบันทึกจัดเก็บท่ีเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
1.3.2   ทําการ Extract File CaSecurityCom.zip   โดยระบุไว้ที่  D:\IBS. (กรุณาระบุชื่อตามที่กําหนด) 

 
ภาพที่ 1-15 

 
1.3.3   ทําการติดตั้งโดย Run as administrator ท่ีไฟล ์ regiser.bat   

 
ภาพที่ 1-16 
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1.3.4   กดปุ่ม Enter 1 ครั้ง  เมื่อหน้าจอดังกล่าวหายไป แสดงว่าการตดิตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
 

 
      ภาพที่ 1-17 

1.3.5   สามารถตรวจสอบการตดิตั้ง library dll  ดังน้ี 

1.3.5.1   ใช้คําสั่ง command regedit  เพ่ือตรวจสอบที่  Registry   
 

 

ภาพที่ 1-18 
 

1.3.5.2   กรณีท่ีตดิตั้ง library  สมบูรณ์จะพบ 
 Path\HKEY_CLASSES_ROOT\Iwit.Security.CaSecurityCom ซึ่งแสดงว่าการติดตั้ง 
เสร็จสมบูรณ ์

 

 
ภาพที่ 1-19 
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1.4.  วธิีการติดต้ังสว่นขยายเพิ่มเติม  IETab 

Browser อื่น ๆ นอกเหนือจาก Internet Explorer เพ่ือให้สามารถใช้งานโปรแกรมในระบบ IBS. ในส่วน
การนําส่งข้อมูล ต้องทําการติดตั้งโปรแกรม IETab โดยมีข้ันตอนการติดตั้งดังน้ี 

 
1.4.1  วิธีการติดต้ัง  IETab 

1.4.1.1   เปิด Browser จากตัวอย่างคอื google chrome  
1.4.1.2   ไปที่        Setting มุมด้านขวามือ     
1.4.1.3   เลือกเมนูเครื่องมอืเพ่ิมเติม  เลอืกไปยัง ส่วนขยาย 
 

 
ภาพที่ 1-20 
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1.4.1.4   แสดงส่วนหน้าโปรแกรมส่วนขยาย  คลกิท่ีรับสว่นขยายเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-21 
 

 

1.4.1.5   ทําการค้นหา  IE Tab 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1-22 

  1.4.1.6   คลิกปุ่ม                               เพ่ือทําการติดตั้ง 
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1.4.1.7   คลิกปุ่ม  เพ่ิมส่วนขยาย เพ่ือดําเนินการติดตั้ง 

ภาพที่ 1-23 

 
1.4.1.8 หลังจากดําเนินการติดตั้งเสร็จจะปรากฏหน้าจอ ดังน้ี  สังเกตได้จากมุมด้านซา้ยมือจะม ี

สัญลักษณ์ของ  IE 
 

 

 
ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1-24 
 

ภาพที่ 1-24 
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1.5  วิธกีารติดต้ังใบรับรองอิเลก็ทรอนิกสแ์ละการนําออก (Export) 

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ที่ใช้ในการนําส่งข้อมลูในระบบ  IBS.  จะต้องเป็นแบบ 
Personal Certificate คือเป็นใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ทีอ่อกให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นใบรับรองที่
ทําให้ผู้ทําธุรกรรมสามารถมัน่ใจ ได้ว่าบุคคลที่ตดิตอ่ด้วยน้ันมีตัวตนจริง เพ่ือใชใ้นการลงลายมือชื่อดจิิตอล 
และ/หรอืการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)  

1.5.1   วธิีการติดต้ังใบรบัรองอิเลก็ทรอนกิส ์  
1.5.1.1   คลิก open  CD จากน้ัน จะแสดงหน้าต่าง ดังรูป  
ติดตั้งไฟล์  .p12  จะมีหน้าตา่งข้ึนมาเข้าสู่กระบวนการตดิตั้ง  จากน้ันคลกิปุ่ม  Next   

 

 

ภาพที่ 1-25 
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1.5.1.2   แสดงหน้าต่าง ท่ีบอกว่ากําลังตดิตั้งใบรับรองจากไฟล์ใด จากน้ันคลิกปุ่ม  Next 

 
ภาพที่ 1-26 

1.5.1.3   แสดงหน้าต่างเพ่ือให้ใส่รหสัผ่าน ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการทีอ่อกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์
ให้มา 
 

 

ภาพที่ 1-27 

 
 

1.5.1.4   กรอกรหัสผ่านลงในช่อง  Password จากน้ันคลิกปุ่ม Next  

 
ภาพที่ 1-28 
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1.5.1.5   แสดงหน้าต่าง  เพ่ือกําหนด Path ที่จะตดิตั้ง ซึง่โปรแกรมจะกําหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่  
    Automatically ให้ทําการตดิตั้งด้วยค่าที่กําหนด คือ automatically จากน้ัน คลิกปุ่ม 

Next 
 

 
ภาพที่ 1-29 

 

1.5.1.6   หลังจากติดตั้งเสร็จจะมีหน้าต่างข้ึน จากน้ันคลิกปุ่ม  Finish  
 

 
ภาพที่ 1-30 
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1.5.1.7   แสดงข้อความ เพ่ือให้ทราบว่าการตดิตั้งเสรจ็สมบูรณ ์

 
ภาพที่ 1-31 

 

1.5.2   วธิีการตรวจสอบใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ทีไ่ด้ดําเนนิการติดต้ังไปแลว้ 

1.5.2.1   เปิด Browser ตัวอย่างเช่น  Internet Explorer 
1.5.2.2   เมนู  Tool  ไปยัง Internet options 
 

 
ภาพที่ 1-32 
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1.5.2.3   เลือกไปที่แถบ Content คลิกปุ่ม Certificate   
 
 

 
ภาพที่ 1-33 

 
 

1.5.2.4   จะปรากฏข้อมูลใบรับรองต่าง ๆ ที่ไดด้ําเนินการติดตั้งไว้ 
 

 

    
ภาพที่ 1-34 

 



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบริษัทประกนัภัย (ฉบับย่อ) 
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าท่ี 19 
 

1.5.3   วธิีการนําออกใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อนํามาลงทะเบียนในระบบ  IBS. 

1.5.3.1   เปิด Browser ตัวอย่างเช่น  Internet Explorer 
1.5.3.2   เมนู  Tool  ไปยัง Internet options 

 
ภาพที่ 1-35 

 

1.5.3.3   เลือกไปยังแถบ Content คลิกปุ่ม Certificate  จะปรากฏข้อมูลใบรับรองตา่ง ๆ ที่ได ้
   ดําเนินการตดิตั้งไว้ 

 
ภาพที่ 1-36 
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1.5.3.4   เลือกใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์ทีต่อ้งการนําออก จากน้ันคลิกปุ่ม Export 
 

 
ภาพที่ 1-36 

 

1.5.3.5   จะแสดงหน้าต่างเริม่ต้นการทํางานในส่วนของการนําออก   จากน้ันคลิกปุ่ม  Next  

 
     ภาพที่ 1-37 
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1.5.3.6   ระบบจะกําหนดค่าไว้ที่    No, do not export the private key  หลังจากนั้น คลิกปุ่ม 
  Next 
 

 

 
ภาพที่ 1-38 

1.5.3.7   แสดงหน้าต่าง  เพ่ือให้กําหนดรูปแบบของไฟล์ทีจ่ะ  Export   ให้เลอืก  DER encoded  
    binary X.509 (.CER) จากน้ันคลิกปุ่ม Next 
 
 

 
ภาพที่ 1-39 
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1.5.3.8   แสดงหน้าต่าง เพ่ือระบุ  Path  ทีต่อ้งการจัดเก็บไฟล์   คลิกปุ่ม Browse 

 
ภาพที่ 1-40 

1.5.3.9   เลือกไปยัง  Path ที่ตอ้งการจัดเก็บไฟล์ พร้อมทั้งตั้งชือ่ไฟล์ และคลิกปุ่ม Save 
   เพ่ือจัดเก็บไฟล์ 
 
 

 
ภาพที่ 1-41 

 
  1.5.3.10   ไฟล์ที่ได ้จะเป็น .cer เพ่ือนําไปใช้ในการลงทะเบียนในระบบ IBS. 
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บทที่ 2 เก่ียวกับ Excel Template 
 

2.1   ขอบเขตข้อมูลทีส่ามารถจัดเตรียม 
ระบบ IBS. ณ ปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บข้อมูลการประกันวินาศภัย โดยให้บริษัท 

ประกันภัยจัดส่งข้อมูลการรับประกันภัย ในรูปแบบแฟ้ม XML File ซึ่งการนําส่งด้วยช่องทาง Upload File 
คณะผู้จัดทําโครงการ ได้จัดเตรียมเครื่องมือ Excel Template เพ่ือช่วยเหลือในการจัดเตรียม XML File 
ต่างๆ ตามข้อกําหนดโครงสร้างการนําส่งข้อมูล ซึ่งแต่ละประเภทการรับประกันภัย มีแบบรายการโครงสร้าง
ข้อมูลดังน้ี 

 
(1) แบบโครงสร้างการประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ (MV) จะประกอบด้วย 

 

 
ภาพที่ 2 – 1 

1) ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย จะมีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 2 ตาราง คือ 
 1.1)   ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.2)   ตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความคุ้มครองพิเศษ 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

รถยนต์ภาคสมัครใจ 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ใหกํ้าหนดเป็น “PO_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

“_” (Under scroll) 
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 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

 ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_PO_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ   
 1) กําหนดให้ส่งข้อมูลแบบรายการกรมธรรม์ประกันภัย และ กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับ ความคุ้มครองพิเศษ ใน

โครงสร้าง XML File เดียวกัน 
 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัย มีความคุ้มครองพิเศษมากกว่า 1 ความคุ้มครอง ให้ส่ง ข้อมูลความคุ้มครองพิเศษ

ให้ครบทั้งหมดทุกความคุ้มครอง เช่น มีความคุ้มครองพิเศษ 3 ความคุ้มครอง จะต้องส่งข้อมูลจํานวน 3 
รายการ เป็นต้น 

 3) ในการส่งข้อมูลความคุ้มครองพิเศษของกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความคุ้มครองพิเศษ จะต้องส่งข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภัยหลักมาด้วย 

 4) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และตารางกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความคุ้มครองพิเศษ กําหนดเพื่อส่งข้อมูลทั้ง
กรณีกรมธรรม์ประกันภัยเดี่ยวและกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ในชุดตารางเดียวกัน โดยถ้าเป็นกรณีกรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่มให้ระบุ เลขที่กลุ่มอ้างอิง และ ลําดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง 

 
2) ชุดข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย (สลักหลัง) มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างท่ี 

   เก่ียวข้อง 2 ตาราง คือ 
 2.1)   ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย 
 2.2)   ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความคุ้มครองพิเศษ 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

รถยนต์ภาคสมัครใจ 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “EN_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_EN_A01_9999_201502_1.XML 
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หมายเหตุ   
 1) กําหนดให้ส่งข้อมูลแบบรายการการแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย และแบบรายการการแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย

สําหรับความคุ้มครองพิเศษ ในโครงสร้าง XML File เดียวกัน 
 2) ใช้ในกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือเพ่ิม หรือลดความคุ้มครอง ตาม

เอกสารแนบท้ายที่บริษัทจัดทําข้ึนตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 
 3) ใช้ในกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัยเพ่ิมหรือลดความคุ้มครองสําหรับความ

คุ้มครองพิเศษตามเอกสารแนบท้ายที่บริษัทจัดทําข้ึนตามพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้สําหรับ
กรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์แบบความคุ้มครองเฉพาะภัย 

 4) ให้ระบุข้อมูลเป็น ผลของการรับประกันภัยหลังจากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงของรายการ แก้ไขเปล่ียนแปลง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือ การแก้ไข เปล่ียนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับความคุ้มครองพิเศษแล้ว 

 
3) ตารางการรับเบ้ียประกันภัย 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

รถยนต์ภาคสมัครใจ 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_RV_A01_9999_201502_1.XML 
 

4) ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 6 ตารางคือ 
 4.1)   ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ 
 4.2)   ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และความคุ้มครอง 

รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ (ODFT) 
 4.3)   ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ 

บุคคลภายนอก (TPPD) 
 4.4)   ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ 

        อนามัยของบุคคลภายนอก (TPBI) 
 4.5)   ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองเพ่ิมเติม ร.ย. 01, 02, 03 (EX 1 2 3) 
 4.6)   ตารางคา่สินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอื่น ๆ (CS) 
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ในกรณีที่มีรายการค่าสินไหมทดแทน ความคุ้มครองพิเศษมากกว่า 1 ความคุ้มครอง ให้ส่งข้อมูล
ประมาณการ / จ่ายค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองพิเศษให้ครบทั้งหมดทุกความคุ้มครอง เช่น  มี
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองพิเศษ 3 ความคุ้มครอง จะต้องส่งข้อมูลจํานวน 3 รายการ 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยชอ่งทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ภาคสมัครใจ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “CL_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_CL_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ   
 1) โดยการส่งรายการค่าสินไหมทดแทนแต่ละครั้งจะประกอบด้วย แบบรายการรายละเอียดอุบัติเหตุ (4.1) และ

ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองนั้นๆ 
 

5) ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ภาคสมัครใจ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_PV_A01_9999_201502_1.XML 
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6) ตารางรับคืนสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ภาคสมัครใจ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RC_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตาํแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_RC_A01_9999_201502_1.XML 
     

(2) แบบโครงสร้างการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (MC) จะประกอบด้วย 
 

 
ภาพที่ 2 -2 

1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ ภาคบังคับ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PO_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
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 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 
 “_” (Under scroll) 

 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_PO_A01_9999_201502_1.XML 
 

2) ตารางสลักหลงั 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ ภาคบังคับ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “EN_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_EN_A01_9999_201502_1.XML 
 

3) ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ ภาคบังคับ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตาํแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร “_” 

(Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
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 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_RV_A01_9999_201502_1.XML 

 
4) ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

รถยนต์ ภาคบังคับ 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “CL_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_CL_A01_9999_201502_1.XML 
 

5) ตารางผู้ประสบภัย 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ ภาคบังคับ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “IJ_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_IJ_A01_9999_201502_1.XML 
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6) ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ ภาคบังคับ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_PV_A01_9999_201502_1.XML 
 

7) ตารางการรับคืนสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
รถยนต์ ภาคบังคับ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RC_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MC_RC_A01_9999_201502_1.XML 
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(3) แบบโครงสร้างการประกันภัยทรัพย์สิน (FI) ประกอบด้วย 

 
ภาพที่ 2 - 3 

1) ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 2 ตารางคือ 
 1.1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.2) ตารางผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “FI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 

และประกันเสีย่งภัยทรัพย์สิน-IAR 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PO_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : FI_PO_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ   
 1) กําหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ ในโครงสร้าง XML File  

เดียวกัน 

 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผู้เอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบ เช่น มีผู้
เอาประกันภัยทั้งหมด 3 คน จะต้องส่งข้อมูลจํานวน 3 รายการ เป็นต้น 
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 3) ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ กําหนดเพื่อการส่งข้อมูลทั้ง กรมธรรมป์ระกันภัย และสลักหลังใน
ชุดเดียวกัน 

 
2) ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “FI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 

และประกันเสีย่งภัยทรัพย์สิน-IAR 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : FI_RV_ A01_9999_201502_1.XML 
 

3) ตารางรายการสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “FI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 
และประกันเสีย่งภัยทรัพย์สิน-IAR 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “CL_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : FI_CL_ A01_9999_201502_1.XML 
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4) ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “FI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย 
และประกันเสีย่งภัยทรัพย์สิน-IAR 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : FI_PV_ A01_9999_201502_1.XML 
   

(4) แบบโครงสร้างการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (MR) ประกอบด้วย 

 
ภาพที่ 2 – 4 

1) ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 2 ตารางคือ 
 1.1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.2) ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทาง 

ทะเลและขนส่ง 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PO_” 
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 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 
คําสั่งนายทะเบียน 

 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 
 “_” (Under scroll) 

 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MR_PO_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ   
 1) กําหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ในโครงสร้าง XML File  

เดียวกัน 
 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผู้เอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบ เช่นมีผู้

เอาประกันภัยทั้งหมด 3 คน จะต้องส่งข้อมูล จํานวน 3 รายการ เป็นต้น 
 3) ตารางกรมธรรมป์ระกันภัยและตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ กําหนดเพ่ือการส่งข้อมูลกรมธรรม์

ประกันภัยและสลักหลังในชุดตารางเดียวกัน 
 

2) ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทาง 
ทะเลและขนส่ง 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MR_RV_A01_9999_201502_1.XML 
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3) ตารางรายการสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทาง 
ทะเลและขนส่ง 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “CL_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MR_CL_A01_9999_201502_1.XML 
 

4) ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทาง 
ทะเลและขนส่ง 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MR_PV_A01_9999_201502_1.XML 
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(5) แบบโครงสร้างการประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ (AH) ประกอบด้วย 

 
ภาพที่ 2 - 5 

1) ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 3 ตารางคือ 
 1.1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.2) ตารางผู้เอาประกันภัย และผูร้ับผลประโยชน์ 
 1.3) ตารางความคุ้มครอง 

         วิธีการรายงานข้อมูลในส่วนของการรับประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันภัยสุขภาพ 
กรณีที่มีผู้เอาประกันภัย 1 คน ถือว่าเป็น การประกันภัยเดี่ยว ส่วนกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย 2 คน
ข้ึนไป ถือว่าเป็นการประกันภัยกลุ่ม โดยที่ ใน 1 กรมธรรม์ จะต้องรายงานให้ครบทั้ง 3 ตาราง
ข้างต้น ที่กล่าวมา โดยกรณีท่ีเป็น กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแบบท่ีไม่สามารถระบุชื่อได้ ให้รายงาน
ในตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์เป็นลักษณะชื่อกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้จัดการ, กลุ่ม
พนักงาน, กลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PO_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษ 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
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 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 
ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 

 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_PO_A01_9999_201502_1.XML 

 
หมายเหตุ   

 1) กําหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย, ผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ และความคุม้ครอง ใน
โครงสร้าง XML File  เดียวกัน 

 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัย  มีผู้เอาประกันภัยมากว่า 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบ เช่น  มีผู้
เอาประกันภัยทั้งหมด 3 คน จะต้องส่งข้อมูลจํานวน 3 รายการ  เป็นต้น 

 3) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย, ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ และตารางความคุ้มครอง กําหนด
เพ่ือการส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังในชุดตารางเดียวกัน 

 
2) ตารางการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย  

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_RV_A01_9999_201502_1.XML 
 

3) ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน มตีารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เก่ียวข้อง 2 ตารางคือ 
 3.1)   ตารางรายการสินไหมทดแทน 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “CL_” 



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบรษัิทประกนัภัย (ฉบับย่อ)	
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าที่ 38 
 

 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 
คําสั่งนายทะเบียน 

 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 
 “_” (Under s 

 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม : AH_CL_A01_9999_201502_1.XML 

 3.2)   ตารางผูเ้อาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 
ซึ่งตอ้งกําหนดชื่อแฟ้มข้อมลูที่ใชใ้นการนําส่งข้อมลู กรณนํีาส่งด้วยชอ่งทาง  Upload File   ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “IJ_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม: AH_IJ_A01_9999_201502_1.XML 
 

4) ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
ประกันอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
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 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับที่ของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม : AH_PV_A01_9999_201502_1.XML 
 

(6) แบบโครงสร้างการประกันภัยเบ็ตเตล็ด (MI) ประกอบด้วย 

   
ภาพที่ 2 – 6 

 
1) ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยมีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง 4 ตารางคือ 

 1.1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.2) ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
 1.3) ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง 
 1.4) ตารางรายละเอียดอื่นๆ 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

เบ็ดเตล็ด 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PO_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 
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ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม : MI_PO_A01_9999_201502_1.XML 
 
หมายเหตุ   

 1) กําหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ในโครงสร้าง XML File  
เดียวกัน 

 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผู้เอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบ เช่น มีผู้
เอาประกันภัยทั้งหมด 3 คน จะต้องส่งข้อมูลจํานวน 3 รายการ เป็นต้น 

 3) ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ กําหนดเพ่ือการส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลังในชุด
เดียวกัน 

 
2) ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 

ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 
 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

เบ็ดเตล็ด 
 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “RV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม : MI_RV_A01_9999_201502_1.XML 
 

3) ตารางรายการสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ด 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “CL_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง หมายถึงรหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 
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 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม : MI_CL_A01_9999_201502_1.XML 
 

4) ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งต้องกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลท่ีใช้ในการนําส่งข้อมูล กรณีนําส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังน้ี 

 ตําแหน่งท่ี 1 - 3 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ด 

 ตําแหน่งท่ี 4 - 6 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “PV_” 
 ตําแหน่งท่ี 7 - 10 หมายถึง ให้กําหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตาม 

คําสั่งนายทะเบียน 
 ตําแหน่งท่ี 11 - 15 หมายถึง รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร 

 “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 16 - 20 หมายถึง ปี (ค.ศ.) ของงวดท่ีรายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
 ตําแหน่งท่ี 21 - 22 หมายถึง ลําดับท่ีของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และ 

ตามด้วยอักษร “_” (Under scroll) 
 ตําแหน่งท่ี 23 หมายถึง ลําดับท่ีแฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

ตัวอย่างช่ือแฟ้ม : MI_PV_A01_9999_201502_1.XML 
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2.2   การเตรยีม Excel Template เพ่ือการใช้งาน 
ผู้ใช้งานสามารถ Download โปรแกรม Excel Template ได้ที่เว็บไซด์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ https://ibs-iwt.insure.co.th 
 

 
ภาพที่ 2-7  

 
 2.2.1   การ Download Excel Template 

 

(1) การ Login เข้าสู่ระบบ 
 

เปิด Browser Internet Explorer  

ที่ชอ่ง   ใส่ User Name  

ที่ชอ่ง    ใส่ Password  

คลิก Login  
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ภาพที่ 2-8 

 
(2) คลิกเมนู ดาวน์โหลด Excel Template & XSD หน้าจอจะปรากฏเมนูย่อยของประกันภัย 

ทั้ง 6 ประเภท คือ 
- การประกันภัยทรัพย์สิน 
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
- การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
- การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ 
- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 
คลิกเลอืกประเภทการประกันภัยที่ตอ้งการดาวน์โหลด ณ ที่น้ีขอยกตัวอย่างโดยคลิกท่ีเมนู 
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 
ภาพที่ 2-9 
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(3) ระบบจะแสดงโปรแกรม ดังภาพที่ 2 – 16 โดยผูใ้ช้งานสามารถเลอืกดําเนินการโดยคลกิปุ่ม 
ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 2-10 

 
   : การดาวน์โหลดโปรแกรม Excel Template 

  : การดาวน์โหลดคู่มือการตดิตั้ง Excel Template 

 
(4) คลิกปุ่ม  จะปรากฏข้อความ “Do you want to open or save 

Excel_Template_MV.zip from ibs-iwt.insurere.co.th” ด้านล่างของหน้าจอ คลกิ Save 
เพ่ือทําการบันทึก file ที่ download มายัง folder ที่กําหนดไว้ 

 

 
ภาพที่ 2-11 

 
 



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบรษัิทประกนัภัย (ฉบับย่อ)	
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าที่ 45 
 

(5)  ณ ที่น้ีบันทึก File ที่ download คือ Excel_Template_MV.zip  ไว้ที่ Path download 
ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 2-12 

หมายเหตุ การดาวน์โหลดประเภทการรับประกันภัยทุกคลาสงาน มีขั้นตอนการดาวนโ์หลดเหมือนกันทุกคลาส 

 
2.2.2   การติดต้ัง Excel Template สมารถดําเนินการ ตามขั้นตอนเหล่าน้ี 

(1) คลิกขวาที ่Excel_Template_MV.zip เลือก 7-Zip >> เลือก Extract files  
 

 
ภาพที่ 2-13 
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(2) ปรากฏหน้าจอดังภาพ 2 – 20 ให้คลิก OK  
 

 
ภาพที่ 2-14 

 

(3) จะปรากฏ folder หลังจาก Extract file ณ ท่ีน้ีเลอืกดําเนินการ download สําหรับงานการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ดังน้ันจะปรากฏเป็น folder MV ดังภาพ  
 

 
ภาพที่ 2-15 
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สําหรับโครงการน้ีเมื่อท่าน download ข้อมูลประเภทการประกันภัยอืน่ๆ จะปรากฏ folder 
ดังตารางล่างนี้ 

ประเภทแฟ้มข้อมูล Folder 
ประกันภัยทรพัย์สิน FI 
ประกันภัยทางทะเลและขนสง่ MR 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด MI 
ประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ AH 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ MC 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ MV 

 
(4) ดับเบ้ิลคลิกที่ folder ที่ได้หลังจากการ Extract จะปรากฏข้อมูลดังภาพที่ 2 – 16 ซึง่จะ

ประกอบไปด้วยไฟล์งานหลัก, กลุ่มไฟล ์XSD, กลุ่มไฟล ์master ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของข้อมูลในเบ้ืองต้น 

 

 
ภาพที่ 2-16 

สําหรับโครงการน้ี เมื่อท่าน download ข้อมูลประเภทการรับประกันภัยอื่นๆ จะปรากฏไฟล์
งานหลัก ดังตารางล่างน้ี 

ประเภทงาน ไฟล์งานหลกั 
ประกันภัยทรัพย์สิน IBS_Main_FI 
ประกันภัยทางทะเลและขนสง่ IBS_Main_MR 
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด IBS_Main_MI 
ประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ IBS_Main_AH 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ IBS_Main_MC 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ IBS_Main_MV 
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2.3 การทํางานบน Excel Template 
2.3.1 เกี่ยวกบัชุดเอกสารท่ีตรวจสอบ 

(1)   เมื่อดับเบ้ิลคลิกที่ไฟล์หลัก โปรแกรมจะเปิด Excel Template ของประเภทงานน้ันๆ ดังภาพจะ 
  แสดงตัวอย่างของ Excel Template ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งจะปรากฏรายการชุด 
  เอกสารข้อมลูของประเภทงานให้เลือกดําเนินการ 
  

 
ภาพที่ 2-17 

 
ท้ังน้ีในแต่ละประเภทการรับประกันภัย จะประกอบไปด้วยชุดเอกสารตา่งๆดังน้ี 

 
ประเภทงาน ไฟล์งานหลกั ชื่อชุดเอกสาร 

ประกันภัย
ทรัพย์สิน 

IBS_Main_FI 

กรมธรรม์ประกันภัย FIPO 
การรับเบี้ยประกัน FIRV 
ค่าสินไหมและรับคืนสินไหม FICL 
การจ่ายสินไหม FIPV 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง 

IBS_Main_MR 

กรมธรรม์ประกันภัย MRPO 
การรับเบี้ยประกัน MRRV 
ค่าสินไหมและรับคืนสินไหม MRCL 
การจ่ายสินไหม MRPV 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 

IBS_Main_MI 

กรมธรรม์ประกันภัย MIPO 
การรับเบี้ยประกัน MIRV 
ค่าสินไหมและรับคืนสินไหม MICL 
การจ่ายสินไหม MIPV
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ประเภทงาน ไฟล์งานหลัก ชื่อชดุเอกสาร 

ประกันภัย
อุบัติเหตแุละ

สุขภาพ 
IBS_Main_AH 

กรมธรรม์ประกันภัย AHPO 
การรับเบี้ยประกัน AHRV 
รายการสินไหม AHCL 
การจ่ายสินไหมทดแทน AHPV 
ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย AHIJ 

ประกันภัย
รถยนต์ภาค

บังคับ 
IBS_Main_MC 

กรมธรรม์ประกันภัย MCPO 
รายการสลักหลัง MCEN 
การรับเบี้ยประกัน MCRV 
รายการสินไหมทดแทน MCCL 
การจ่ายสินไหมทดแทน MCPV 
การรับคืนค่าสินไหม MCRC 
รายการผู้ประสบภัย MCIJ 

ประกันภัย
รถยนต์ภาค
สมัครใจ 

IBS_Main_MV 

กรมธรรม์ประกันภัย MVPO 
รายการสลักหลัง MVEN 
การรับเบี้ยประกัน MVRV 
รายละเอียดอุบัตเิหต ุMVCL 
การจ่ายสินไหมทดแทน MVPV 
การรับคืนสินไหม MVRC 

 

2.3.2 สญัลกัษณ์ของสีทีโ่ปรแกรม Excel Template ใช้ในการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน 
 แถบสีแดง = เกิดข้อผิดพลาดรายการซ้ํา 
 แถบสีเหลือง = เกิดข้อผิดพลาดไม่พบข้อมูล Detail (ใช้ในกรณีแฟ้มข้อมูลที่มี File ลูกเท่าน้ัน) 
 แถบสีฟ้า = ต้องระบุค่า 
 แถบสีส้ม = ประเภทข้อมูลผิด 
 แถบสีเขียวเข้ม = ความยาวข้อมูลผิด 
 แถบสีเขียว = รหัสข้อมูลผิด 
 แถบสีเทา = รูปแบบข้อมูลผิด 
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2.3.3 ปุ่มและแถบชีส (SHEET) 
 

แทบชีสบน Excel Template ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ  
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มแถบชีสซึ่งแสดงรายการข้อมูลที่ load จาก Text File ซึ่งกรณีชุดเอกสารน้ันมี

มากกว่า 1 ตารางข้อมูลTemplate จะแสดงข้อมูลแต่ละตาราง บนแต่ละ Sheet แยกตาม
ตารางข้อมูล ทั้งน้ีในชุดเอกสารท่ีประกอบไปด้วยหลายตารางTemplate จะพิจารณาตาม
ตารางหลักเป็นข้อมูลในชีส Main และตารางอื่นๆเป็นข้อมูลในชีส Detail ซึ่งในส่วน Detail 
อาจมีได้มากกว่า 1 ชีส 

- กลุ่มที่ 2 กลุ่มแถบชีสข้อมูล *_Pass แสดงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้ว ซึ่งกรณีชุด
เอกสารน้ันมีมากกว่า 1 ตารางข้อมูลTemplate จะแสดงข้อมูลแต่ละตาราง บนแต่ละ Sheet 
แยกตามตารางข้อมูล  

- กลุ่มที่ 3 กลุ่มแถบชีสข้อมูล *_Error แสดงข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งกรณีชุด
เอกสารน้ันมีมากกว่า 1 ตารางข้อมูลTemplate จะแสดงข้อมูลแต่ละตาราง บนแต่ละ Sheet 
แยกตามตารางข้อมูล 

โดยแต่ละชุดเอกสารจะประกอบด้วย แถบชีสดังน้ี 
 

ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 
การประกนัภัย

ทรัพย์สิน 
กรมธรรม์ประกันภัย 

FIPO 
 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลกรมธรรม์และสลัก

หลัง ที่ Load จาก Text File 

 Sheet ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลผู้เอาประกัน 

 Sheet ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
FIRV 

 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลเบ้ียประกัน ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการสินไหม
ทดแทน FICL 

 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลสินไหม ที่ Load 
จาก Text File 

 Sheet ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบรษัิทประกนัภัย (ฉบับย่อ)	
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าที่ 51 
 

โครงสร้าง 
รายการจ่ายสินไหม

ทดแทน FIPV 
 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลการจ่ายสินไหม ที่ 

Load จาก Text File 

 Sheet ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 

การประกนัภัย
ทางทะเลและ

ขนสง่ 

กรมธรรม์ประกันภัย 
MRPO 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลกรมธรรม์และ
สลักหลัง ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลผู้เอาประกัน 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
MRRV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลเบี้ยประกันภัย ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการสินไหม
ทดแทน MRCL 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลสินไหม ท่ี Load 
จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน MRPV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลจ่ายสินไหม ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 
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ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 
การประกนัภัย
อุบัติเหตุและ

สุขภาพ 

กรมธรรม์ประกันภัย 
AHPO 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลกรมธรรม์และ
สลักหลัง ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลผู้เอาประกัน 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลความคุ้มครอง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
AHRV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลรับเบี้ยประกันภัย 
ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการสินไหม
ทดแทน AHCL 

 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลสินไหมทดแทน 
ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน AHPV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลจ่ายสินไหม ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

ผู้เอาประกันที่ไดร้ับ
ความเสียหาย AHIJ 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลผู้เอาประกันที่
ได้รับความเสียหาย ท่ี Load จาก Text 
File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 
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ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 
   Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร

โครงสร้าง 
การประกนัภัย

เบ็ดเตล็ด 
กรมธรรม์ประกันภัย 

MIPO 
 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลกรมธรรม์และ

สลักหลัง ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ข้อมูลชุดผู้เอาประกันภัย 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลความคุ้มครอง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลอ่ืนๆ 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
MIRV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลเบี้ยประกันภัย ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการสินไหม
ทดแทน MICL 

 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลสินไหมทดแทน 
ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน MIPV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลจ่ายสินไหม ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 
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ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 
   Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร

โครงสร้าง 
การประกนัภัย
รถยนต์ภาค

บังคับ 

กรมธรรม์ประกันภัย 
MCPO 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลกรมธรรม์ ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
MCEN 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลเบี้ยประกันภัย ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
MCRV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลเบี้ยประกันภัย ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการสินไหม
ทดแทน MCCL 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลสินไหม ท่ี Load 
จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน MCPV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลจ่ายสินไหม ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการรับคืนค่า
สินไหม MCRC 

 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลรับคืนค่าสินไหม 
ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการผู้ประสบภัย  Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัย ที่ 
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MCIJ Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 
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ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 
การประกนัภัย
รถยนต์ภาค
สมัครใจ 

กรมธรรม์ประกันภัย 
MVPO 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลกรมธรรม์และ
ความคุ้มครองพิเศษ ท่ี Load จาก 
Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลความคุ้มครองพิเศษ 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการสลักหลัง 
MVEN 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลสลักหลัง ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลความคุ้มครองพิเศษ 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

การรับเบี้ยประกันภัย 
MVRV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลรับเบี้ยประกนัภัย 
ท่ี Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายละเอียดอุบัตเิหต ุ
MVCL 

 Sheet ที่จัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ รถยนต์
สูญหาย ไฟไหม้ 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 
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ประเภทงาน ชื่อชุดเอกสาร แถบชีส ความหมาย 
   Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร

โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุคุ้มครอง
ทรัพย์สินบุคคลท่ี 3  

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ คุ้มครอง
ความรับผิด เสียหายต่อชีวิต 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ ตาม รย
1 2 3 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 ชุดข้อมูลรายละเอียดอุบัติเหตุ อ่ืนๆ 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน MV_PV 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลรายการจ่าย ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 การรับคืนสินไหม 
MV_RC 

 Sheet ท่ีจัดเก็บข้อมูลรายการจ่าย ที่ 
Load จาก Text File 

 Sheet ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 

 Sheet ท่ีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามเอกสาร
โครงสร้าง 
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การทํางานของปุ่มต่างๆภายใต้แถบชีส 
 

 
 

กลุ่มแถบชสี การทํางานภายใต้แถบชีส 
 : หน้าทีใ่ช้ในการนํา Text File เข้าสู่ระบบ, Validation ข้อมูล, แก้ไขข้อมูล Sheet น้ีจะ

ประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
ทําหนา้ทีใ่นการ นํา Text File เข้าสู่โปรแกรม 

ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 

ใช้สําหรับดูข้อมลูที่ผิดพลาดในกรณีที่ข้อมูลมีจํานวนมาก 

ใช้เพ่ือแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด หลังจากทํา Filter Error ไว้ 
ทั้งน้ีต้องคลิกปุ่มน้ีก่อนทําการ Validation เสมอ 

  : ข้อมูลชุดลูกที่ถูกโหลดเข้ามา จะปรากฏที่หน้าน้ี ประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆดังน้ี 
ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น สําหรับรายการข้อมูลที่ load 
ไว้ภายในชีส 
ใช้สําหรับดูข้อมลูที่ผิดพลาดในกรณีที่ข้อมูลมีจํานวนมาก 

ใช้เพ่ือแสดงรายการข้อมูลทั้งหมด หลังจากทํา Filter Error ไว้ 
ทั้งน้ีต้องคลิกปุ่มน้ีก่อนทําการ Validation เสมอ 

 
: Sheet ที่แสดงรายการข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสารโครงสร้าง ประกอบไปด้วยปุ่ม 

ใช้ในการ Gen XML File จากข้อมูลในแถบชีส *_Pass ต่างๆ 
ภายใต้ชุด Template นั้นๆ 

  : Sheet ที่แสดงรายการข้อมูลที่ถูกต้องตามเอกสารโครงสร้าง 
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กลุ่มแถบชสี การทํางานภายใต้แถบชสี 

 : แสดงรายการข้อมูลที่ตรวจพบข้อผิดพลาด หลังจากผู้ใช้งานส่ังให้โปรแกรมตรวจสอบ
ข้อมูลในแถบชีสที่อ้างอิง 

 : แสดงรายการข้อมูลที่ตรวจพบข้อผิดพลาด หลังจากผู้ใช้งานส่ังให้โปรแกรมตรวจสอบ
ข้อมูล ในแถบชีสที่อ้างอิง 

 

2.3.4 การนําข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Excel Template 

(1) คลิก “Load Files” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอในส่วนการ Load Files เพ่ือให้ผู้ใช้งาน 
นําข้อมูลการรับประกันภัย เข้าสู่โปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 2-18 

(2) คลิก “ ” ทางดา้นขวามือเพ่ือทําการเลือก Text File ที่ตอ้งการ  
 

 
ภาพที่ 2-19 
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(3) คลิก “Open” เพ่ือทําการเลือก Text File  
 

 
ภาพที่ 2-20 

 

(4) เลือก Text File ซ้ําอีกครั้งใหค้รบตามทีโ่ปรแกรมกําหนด แล้วคลิก “OK” 
 

 
ภาพที่ 2-21 

 

(5) คลิก OK 
 

 
ภาพที่ 2-22 
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2.3.5   การ Validation ข้อมูลในโปรแกรม Excel Template 

การ Validate เป็นฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้งานทําการประมวลผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ระดับเบ้ืองต้น (System Validation) ตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ใน XSD File โดยผู้ใช้งานต้องดําเนินการคลิก 
Validate ในทุกๆแถบชีส ของชุดเอกสารให้ครบถ้วนเสมอ 
 

(1) คลิก “Validate Header” ทีห่น้า Main โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ แจ้งการ Validate 

 
ภาพที่ 2-23 

 
(2) คลิก “Yes” เพ่ือยืนยันการ Validate ข้อมลู 

 
ภาพที่ 2-24 

 
 

(3) คลิก “OK” 

 
ภาพที่ 2-25 
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2.3.6   การแกไ้ข Error ในโปรแกรม Excel Template 
(1) หลังการ Validate โปรแกรมจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีข้อมูลในบางส่วนที่ผิดจากโครงสร้างข้อมูล

ตามท่ีกําหนด โดยโปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดของข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ของแถบสี ตามที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดตามที่โปรแกรมแจ้งได้ที่หน้า “Main Error” 

 

 
ภาพที่ 2-26 

 
(2) ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลที่เกิดความผิดพลาดได้ที่หน้า”Main”จากน้ันจึงทําการ Validate อีก

คร้ังจนกระท่ังได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้าง ในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมาก ผู้ใช้งาน
สามารถเลือก Filter Error ได้ เพ่ือความสะดวกในการแก้ไขข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 2-27 

 

 หมายเหตุ หนา้ Detail มีขั้นตอนการ Validation และการแก้ไขข้อมูลเหมือนกันกับหน้า Main 
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2.3.7   การสร้าง XML File จากโปรแกรม Excel Template 
โปรแกรม Excel Template น้ี จะสร้างข้อมูลในรูปแบบ XML File จากข้อมลูบนแถบชีส 

Main_Pass เท่าน้ัน ซึ่งสามารถดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
(1) เมื่อผู้ใช้ได้ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้อง เรียบร้อยตรงตาม System Validate แล้วจึงทํา

การเลือกหน้า “Main_Pass” เพ่ือ ทําการ Generate XML File คลิก “Generate XML” 

 
ภาพที่ 2-28 

 
(2) คลิก “OK” 

 
ภาพที่ 2-29 

 
(3) เมื่อผู้ใช้งานตกลงที่จะ “Generate XML” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเง่ือนไขในการสร้าง XML 

โดยผู้ใช้งานสามารถระบุ “งวดข้อมูลท่ีนําส่ง” และสามารถเลือก Path ในการเก็บ XML File ที่ทํา
การนําออกมาได้ หากผู้ใช้งานไม่ได้กําหนด Path ที่ใช้ในการเก็บ XML File ไว้ โปรแกรมจะทําการ
สร้าง Folder ท่ีใช้ในการเก็บ XML File ไว้ท่ี Drive (D:) โดย Folder จะมีชื่อว่า output หลังจาก
สร้าง XML File เรียบร้อย สามารถนํา File น้ีเข้าสู่กระบวนการ Upload XML ต่อไป 

 
 

 
ภาพที่ 2-30 

 

หมายเหตุ ทุกแฟ้มงานมีขั้นตอนการทํางานบน Excel Template เหมือนกันกับที่ได้กล่าวมาในขัน้ต้น 
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บทที่ 3 การบันทึกคําร้องต่างๆ 
 

3.1     เกี่ยวกับรหัสผู้ใช้งาน 
 โปรแกรมทําการตรวจสอบสิทธ์ิของผู้ใช้งาน ต้องถูกกําหนดบทบาทเป็น ADMIN เท่าน้ัน จึงสามารถ
เรียกใช้งาน โดยเป็น WEB PAGE เพ่ือทําการบันทึกรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้งานที่ต้องการร้องขอให้
สํานักงาน คปภ. พิจารณา  เปิดรหัสผู้ใช้งาน สําหรับการเข้าใชง้านระบบ  

 
ภาพที่ 3-1 
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 การเข้าใช้งาน : ส่วนงาน ADMIN => ยื่นใบคําขออนุมัติเพ่ิมผู้ใช้งานระบบ 

 ฟังก์ชั่นการทํางานของโปรแกรม : 
 

(1)  เพ่ิมคําร้องรหัสผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 3-2 

 
ข้ันตอนการขอเพ่ิมรหัสผู้ใช้งาน 
1) ส่วนงาน ADMIN => ย่ืนใบคําขออนุมัติเพ่ิมผู้ใช้งานระบบ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่อยู่

บริษัทประกันภัย ให้คลิกปุ่มถัดไป และกรอกรายละเอียดข้อมูลการขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ  
2) คลิก บันทึก ระบบจะดาวน์โหลดเอกสารหนังสือมอบอํานาจในรูปแบบ PDF ไฟล์ ซึ่งผู้เข้าใช้งาน

สามารถบันทึกไฟล์ PDF ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์เอกสารหนังสือมอบอํานาจให้ผู้มีอํานาจ
ลงนามในเอกสารดังกล่าวลงนาม เพ่ือนําส่งกลับมายังระบบในภายหลังอีกครั้ง 

3) เมื่อจัดเก็บเอกสารหนังสือมอบอํานาจ ที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ถัดไป เพ่ือ
ดําเนินการอัพโหลดหนังสือมอบอํานาจ ดังภาพที่ 3-3 
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ภาพที่ 3-3 

 
4) คลิก Browse  เพ่ือเลอืกเอกสารหนังสือมอบอํานาจจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (ที่ลงนาม

เรียบร้อยแล้วในรูปแบบไฟล์ PDF เท่าน้ัน) 
5) คลิก Open  
6) คลิก อัพโหลด ระบบจะอัพโหลดไฟล ์PDF เข้าระบบแล้ว หากผู้ใช้งานตอ้งการลบไฟล์ PDF คลิก

ปุ่ม ลบ 
7) คลิก ถัดไป 
8) ระบบจะแสดงข้อมลูทีผู่้ใช้งานได้กรอกเข้าสูร่ะบบ คลิกบันทึก จากน้ันคลกิถัดไป เพือ่จบการยืนใบ

คําร้อง ดังภาพท่ี 3-4 
 

 
ภาพที่ 3-4 
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หมายเหต ุ  
1. การคลิกบันทึกข้อมูลจะยังไม่รายงานต่อสํานักงาน คปภ. จะเก็บไว้ในส่วนของเมนูสอบถามข้อมูลใบคําขอ เมนูย่อย
สอบถามข้อมูลใบคําขอผู้ขอใช้งานระบบ ซึ่งยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรายงานข้อมูลต่อสํานักงาน คปภ. โดยเอกสาร
ดังกล่าว สามารถยกเลิกการนําส่งไฟล์ข้อมูลน้ันได้ 
2. สําหรับการกรอกข้อมูลขอสิทธิ์ใช้งาน ผู้เขา้ใช้งานต้องระบุข้อมูล ส่วนที่เป็น (* สีแดง) ให้ครบถ้วน  
 

ตัวอย่างเอกสารหนังสือมอบอํานาจ 

 
ภาพที่ 3-5 
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(2)  แก้ไขคําร้องรหัสผู้ใช้งาน 
 

2.1 เมนู => ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอ ผู้ขอใช้งาน
ระบบ คลิกแก้ไข 

 

 
ภาพที่ 3-6 

 
2.2 ระบบแสดงหน้าอัพโหลดเอกสารหนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการแก้เอกสารหนังสือ

มอบอํานาจให้ผู้ใช้งานระบบทําการอัพโหลดไฟล์เอกสารหนังสือมอบอํานาจใหม่ แล้วคลิก บันทึก 
 

 
ภาพที่ 3-7 
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(3)  การยกเลิกคําร้องผู้ใช้งาน 
3.1 เมนู => ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอ ผู้ขอใช้งาน

ระบบ คลิกยกเลิก ระบบจะส่ง Message แจ้งเตือน “ต้องการลบใบคําขอน้ีหรือไม่” ในกรณีที่
ผู้ใช้งานต้องการยกเลิกคลิก OK  

 

 
ภาพที่ 3-8 

 
(4)  การตรวจสอบสถานะคําร้อง 

เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอ ผู้ขอใช้งานระบบ 
ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบสถานะคําร้องได้ที่ ช่องสถานะการส่งใบคําร้อง โดยการใส่เง่ือนไขที่
ต้องค้นหา คลิกค้นหา 

 

 
ภาพที่ 3-9 
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(5)  การบันทึกคําร้องขอปรับปรุงประวัติผู้ใช้งาน 
1) เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอ ผู้ขอใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกคําร้องได้โดย คลิกส่งรายการ  
 

 
ภาพที่ 3-10 

 
2) หลังการคลิกสง่รายการให้ผู้ใช้งานระบบสังเกตุทีช่อ่ง สถานะการส่งใบคําขอจะข้ึนว่า “ส่งแล้ว” 

 

 
ภาพที่ 3-11 
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3.2      เกี่ยวกับ Certificate 
โปรแกรมทําการตรวจสอบสิทธ์ิของผู้ใช้งาน ต้องถูกกําหนดบทบาทเป็น ADMIN เท่าน้ัน จึงสามารถ

เรียกใช้งาน  บันทึกรายละเอียด และสืบค้นรายการข้อมูลคําขอ ข้อมูลเก่ียวกับ CERTIFICATE  
AUTHENTICATION (CA)  ที่ต้องการกําหนดใช้งานกับระบบ IBS. ในกรณีที่ใบคําขอผ่านการอนุมัติแล้วจะไม่
สามารถทําการแก้ไขรายละเอียดได้    

 
ภาพที่ 3-12 

 
 การเข้าใชง้าน : ส่วนงาน ADMIN => ย่ืนใบคําขออนุมตัิเพ่ิมใบรับรอง CA 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
 

(1) เพ่ิมคําร้องขอใช้ Certificate โดยคลิกปุ่มเพ่ิม ดังภาพท่ี 3-13 
 

 
ภาพที่ 3-13 
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ภาพที่ 3-14 

 
ข้ันตอนการเพ่ิมใบรับรอง CA  
1) ระบบแสดงหน้าจอการเพ่ิมใบรับรอง CA ใหผู้้ใช้งานระบบคลิก Browse ทําการเลือกที่เก็บไฟล์ 

.cer จากนั้นคลิก Open เป็นการอัพโหลดใบรับรองเข้าสูร่ะบบ  
2) จากนั้นคลิก Open เป็นการอัพโหลดใบรับรองเข้าสู่ระบบ ให้คลิกบันทึก 
3) คลิก อัพโหลด ข้อมูลใบรับรองจะปรากฏขึ้น 
4) คลิก บันทึก ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที ่3 – 15 คลิกยืนยัน ถือเป็นการสิ้นสดุการเพ่ิม

ใบรับรอง 
 

 
ภาพที่ 3-15 
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(2) การต่ออายุใบรับรอง Certificate 

 
ภาพที่ 3-16 

 
ข้ันตอนการต่ออายุใบรับรอง 
1) ไปท่ีเมนู ส่วนงาน ADMIN => ย่ืนใบคําขออนุมัติเพ่ิมใบรับรอง CA => คลิกต่ออายุ  
2) จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมใบรับรอง CA ให้ผู้ใช้งานระบบคลิก Browse ทําการเลือกที่เก็บ

ไฟล์ .cer  
3) คลิก Open เป็นการโหลดใบรับรองเข้าสู่ระบบ  
4) คลิก อัพโหลด  
5) ระบบจะแสดงข้อมูลใบ CA ที่ผู้ใช้งานเลือก คลิกบันทึกเป็นการสิ้นสุดการต่ออายุคําร้องขอใช้ CA 

 
(3) การตรวจสอบสถานะคําร้องขอ 

เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอ ใบรับรอง 
Certificate ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบสถานะคําร้องได้ที่ ช่องสถานะการส่งใบคําร้อง โดย
การใส่เง่ือนไขที่ต้องค้นหา คลิกค้นหา 

 

 
ภาพที่ 3-17 
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(4) การตรวจสอบสถานะการหมดอายุของ Certificate 
 

ที่เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมลูใบคําขอ => สอบถามขอ้มลูใบคําขอ ใบรับรอง 
Certificate ผูใ้ช้งานระบบสามารถตรวจสอบการหมดอายุของ Certificate ไดโ้ดย ใสเ่ง่ือนไขที่
ตอ้งค้นหา คลกิค้นหา คลิก  ระบบจะแสดงข้อมลูใบรับรองขึ้นมา ให้ผูใ้ชง้านสังเกตุที่ชอ่ง วันที่
หมดอายุ 

 
ภาพที่ 3-18 

 
3.3    เกี่ยวกบั IP. ADDRESS 
 โปรแกรมทําการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งาน ต้องถูกกําหนดบทบาทเป็น ADMIN. เท่าน้ัน จึงสามารถ
เรียกใช้งาน   

 
ภาพที่ 3-19 
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 การเข้าใช้งาน : ส่วนงาน ADMIN => ยื่นใบคําขออนุมัติเพ่ิม Public IP. เพ่ือใช้ส่งข้อมูลผ่าน Web service 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) เพ่ิมคําร้องขอใช้ IP. ADDRESS 

 
ภาพที่ 3-20 

 
ข้ันตอนการเพ่ิมคําร้องขอ IP. ADDRESS 
1) ที่เมนูย่ืนใบคําขออนุมตัิเพ่ิม Public IP. คลกิถัดไป ระบบจะแสดงหน้าจอใหผู้้ใช้งานกรอกขอ้มลู

เก่ียวกับ Server ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอยีดใหค้รบถ้วน จากนั้นคลิกบันทึก (ข้อมูลจะยังไม่
รายงานต่อสํานักงาน คปภ. จะเก็บไว้ในส่วนของเมนูสอบถามข้อมูลใบคําขอ เมนูย่อยสอบถาม
ข้อมลูใบคําขอผู้ขอ IP ซึ่งยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรายงานข้อมูลตอ่สํานักงาน คปภ. โดยข้อมลู
ดังกล่าว สามารถยกเลิกการนําส่งไฟล์ข้อมลูน้ันได้)  
 

ในกรณีทีผู่้ใชง้านยังไม่ต้องการเพิ่มคําร้องขอ IP. ให้ทําขั้นตอนที่ 1 เท่านัน้ 
 
2) คลิกถัดไป ระบบจะแสดงรายอะเอียดเซิร์ฟเวอร์ทีต่้องการส่งข้อมลู ให้ผูใ้ช้งานคลิก ยืนยัน ถือ

เป็นการสิ้นสุดการส่งใบคําร้อง IP. ADDRESS 
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(2) การลบคําขอใช้ IP. ADDRESS 
เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามขอ้มลูใบคําขอ => สอบถามขอ้มลูใบคําขอใช้งาน Public 

IP. เพ่ือใช้ส่งข้อมลูผ่าน Web service คลกิ  ระบบจะส่ง Massage แจง้เตือนลบข้อมลู
สําเร็จ 

 
ภาพที่ 3-21 

 
(3) การบันทึกคําร้องใช้งาน IP. ADDRESS 

ที่เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอใช้งาน Public 
IP. เพ่ือใช้ส่งข้อมูลผ่าน Web service คลิกส่งรายการ ระบบจะข้ึน Massage แจ้งเตือนส่ง
รายการสําเร็จคลิก OK (ข้ันตอนน้ีถือเป็นการส่งใบคําร้องสู่สํานักงาน คปภ.)   

 
ภาพที่ 3-22 
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(4) การตรวจสอบสถานะคําร้อง 
เมนู ส่วนงาน ADMIN => สอบถามข้อมูลใบคําขอ => สอบถามข้อมูลใบคําขอใช้งาน Public 
IP. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะคําร้องขอโดยการระบุเง่ือนไขที่ต้องการค้นหา คลิกค้นหา 
สังเกตุท่ีช่อง “สถานะการส่งใบคําขอ” 

 
ภาพที่ 3-23 
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บทที่ 4 การกําหนดบทบาท (Role) 
 

 โปรแกรมทําการตรวจสอบสทิธิของผูใ้ช้งาน ตอ้งถูกกําหนดบทบาทเป็น ADMIN เท่าน้ัน จึงสามารถ
เรียกใช้งาน  และให้ผูใ้ช้งานทําการเลือกรายการรหัสผูใ้ช้งานที่ผ่านการอนุมัตใิห้ใช้งานจากสํานักงาน คปภ. 
เรียบร้อยแล้ว มาทําการกําหนดรหัสบทบาทการใช้งาน(ROLE)   โดยโปรแกรมตอ้งสามารถแสดงรายละเอียดเมนทูี่
สามารถใช้งานได้ในแต่ละบทบาท เพ่ือใหผู้บั้นทึกข้อมูลได้พิจารณาก่อน กําหนดค่าความสัมพันธ์ดังกล่าว 

 

 
ภาพที่ 4-1 
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 การเข้าใชง้าน : ส่วนงาน ADMIN => จัดการสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1)  เลือกเมนูจัดการสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบ ระบุเง่ือนไขในการค้นหาข้อมลู คลิกค้นหา 

 
ภาพที่ 4-2 

 
- บทบาท  : คลิก  เลือกบทบาท 
- ช่ือผู้ใช้งาน  : คลิก  เลือกช่ือผู้ใช้งาน 
- วันที่เริ่มมีผลใช้งาน  : คลิก  เลือกวันที่เริ่มมีผลใช้งาน 
- สถานะการใช้งาน  : คลิก  เลือกสถานะการใช้งาน 

-   : คลิกปุ่มดังกล่าวเมื่อต้องการค้นหาข้อมูล 

-   : คลิกปุ่มดังกล่าวเมื่อต้องการล้างหน้าจอ 

-   : คลิกปุ่มดังกล่าวเมื่อต้องการเพ่ิมบทบาทของผู้ใช้งาน 
 

(2) คลิกปุ่ม ค้นหาข้อมลู ระบบแสดงขอ้มลูตามเงื่อนไขท่ีไดท้ําการค้นหา 

 
ภาพที่ 4-3 
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(3) คลิกปุ่ม  ดังกล่าวเมื่อต้องการแก้ไข ให้ผูใ้ชง้านระบบ แก้ไขบทบาทของชื่อผู้ใช้งานน้ันๆ เมือ่แล้วเสรจ็ 
คลิกบันทึก 

 
ภาพที่ 4-4 

 

(4) คลิกปุ่ม เพ่ิมข้อมลู 

 
ภาพที่ 4-5 
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ขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูล 
1)     ใหผู้้ใช้งานระบบระบุชือ่ผูใ้ช้งาน 
2)     เลอืกวันที่มีผลใช้งานและวันทีส่ิ้นสดุ 
3)     คลกิเลอืกสถานะการใช้งาน 
4)     เลอืกกลุ่มบทบาทจากกล่องทางด้านซ้ายมือทีต่้องการใช้งาน  

5)     คลกิ  ข้อมลูที่ถูกเลอืกจะถูกย้ายไปยังกล่องด้านขวามือ   
6)     ทางกลอ่งด้านซ้ายมอืคลิกเลอืกสถานะการใช้งานของบทบาทน้ันๆ 
7)     คลกิบันทึก ระบบจะส่ง Message แจ้งเตือน ถือเป็นการสิ้นสดุการกําหนดบทบาท 

ส่วนของการแสดงผลจะแสดงถึงสิทธ์ิการเข้าใช้งานของแตล่ะบทบาท 
 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  
1. ช่ือผู้ใช้งานที่เร่ิมใช้งานไปแล้ว จะไม่สามารถทาํการลบบทบาทที่เคยใช้งานได้ ผู้ใช้งานระบบทําได้เพียงเลือก

สถานะการใช้งานเป็น ไม่ใช้งาน 

-  : มีสิทธิ์การใชง้านในบทบาทน้ันๆ 

-  : ไม่มีสทิธ์ิการใช้งานในบทบาทนั้นๆ 

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเม่ือตอ้งการบันทึกข้อมูล 

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเม่ือตอ้งการล้างหน้าจอ 

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเม่ือตอ้งการยกเลิก 
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บทที่ 5 การกําหนด Mail Configuration 
 

 ระบบ IBS. สามารถให้ผูใ้ช้งานที่ได้รับการอนุมัติรหสัผูใ้ช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการกําหนด การ
รับอีเมล ์สําหรบัการแจ้งผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS.  
 

 
ภาพที่ 5-1 
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 การเข้าใชง้าน : กําหนดรอบการรับอีเมล ์

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1)   คลิกกําหนดรอบการรับอีเมล ์ระบุเง่ือนไขที่ตอ้งการค้นหา คลิกค้นหา 
 

 
ภาพที่ 5-2 

 
ระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 5 – 2 ซึ่งจะประกอบไปด้วย เง่ือนไขในการค้นหาดังน้ี 

 

- หัวข้อเรือ่ง / Subject : คลิก  เลอืกหวัเรื่อง 
- รูปแบบการส่งอีเมล ์ : คลิก  เลอืกรูปแบบการส่งอเีมล ์
- ความถ่ีรอบการส่ง : คลิก  เลือกความถ่ีรอบของการส่งเมล ์
- ช่วงวันที่การส่ง : คลิก  เลอืกชว่งวันที่การส่งเมล ์
- สถานะการับอเีมล ์ : คลิก  เลอืกสถานะการรับอีเมล ์

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเมื่อต้องการค้นหาข้อมลู 

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเมื่อต้องการล้างหน้าจอ 
 

 
(2)   คลิกค้นหา ระบบจะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี 5 - 3 
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ภาพที่ 5-3 

ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
 

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเม่ือตอ้งการดูรอบกําหนดการรับอีเมล ์

-  : คลิกปุ่มดังกลา่วเม่ือตอ้งการแก้ไขรอบกําหนดการรับอีเมล์ 
- หัวข้อเรือ่ง / Subject : แสดงหัวเร่ืองที่เลือก 
- รูปแบบการส่งอีเมล ์ : แสดงรูปแบบการส่งอีเมล ์
- ความถ่ีรอบการส่ง : แสดงความถีร่อบของการส่งเมล์ 
- ช่วงวันที่การส่ง : แสดงช่วงวันที่การส่งเมล ์
- สถานะการับอเีมล ์ : แสดงสถานะการรับอีเมล ์

 
(3)   คลิกดูรอบการกําหนดรบัอีเมล ์
 

 
ภาพที่ 5-4 

 
(4)   คลิกแก้ไข ให้ผู้ใช้งานระบบแก้ไขรอบกําหนดการรับอีเมลจ์ากนั้น คลิกบันทึกระบบจะส่ง Message 

 แจ้งเตอืน “บันทึกสําเร็จ” ถอืเป็นการสิ้นสดุการตั้งค่าการรับอีเมล ์
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ภาพที่ 5-5 
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บทที่ 6 การนําส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS. 
 

เอกสารฉบับน้ี ขอกล่าวถึงการนําส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ IBS. ของช่องทางการนําส่งด้วย iForm และ 
Upload File เท่าน้ัน  
6.1   นําส่งช่องทาง iForm 

เว็บเพจสําหรับให้บริษัทประกันภัยทําการบันทึกข้อมูลเพ่ือนําส่งข้อมูลให้กับสํานักงาน คปภ. ซึ่งในข้ันตอน
การบันทึกข้อมูลระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลในระดับเบ้ืองต้น (SYSTEM  VALIDATION) อาทิเช่น   
การตรวจสอบการไม่สามารถกําหนดค่าว่างให้กับค่าของฟิลด์, การตรวจสอบชนิดของฟิลด์, การตรวจสอบรูปแบบ
ของค่าของฟิลด์, การตรวจสอบขอบเขตในค่าของฟิลด์ เป็นต้น ตามโครงสร้างเวอร์ชั่นล่าสุดที่กําหนดไว้ในข้อมูล
การกําหนดโครงสร้างการนําส่ง ณ ขณะหน่ึงๆและผู้ใช้งานสามารถทําการบันทึกข้อมูลและเลือกที่จะดําเนินการได้   
2 ขั้นตอนคือ 

1)  ข้ันตอนการบันทึกข้อมูลไว้โดยยังไม่ยืนยันการนําส่งข้อมูลให้สํานักงาน คปภ. 
          2)  ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลไว้โดยยืนยันการนําส่งข้อมูลให้สํานักงาน คปภ. ทันทีซึ่งในขั้นตอนน้ี ผู้ส่งต้อง
ทําการระบุ CERTIFICATE AUTHENTICATION (CA) ของผู้ส่งเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนของบริษัทประกันภัย และ
แจ้งผลกลับให้ผู้ใช้งานทราบโดยทันทีก่อนที่ระบบจะดําเนินการพิจารณาบันทึกข้อมูล ให้กับรายการข้อมูลน้ันๆ 
 

 
ภาพที่ 6-1 
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 การเข้าใชง้าน :  
 

การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
ทรัพย์สิน 

การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทรัพย์สิน => กรมธรรม์ & สลักหลัง 
& ผู้เอาประกนัภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการสินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการรับ/คืน เบ้ีย
ประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน 

การประกนัภัย
ทางทะเลและ

ขนสง่ 

การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => กรมธรรม์ & 
สลักหลัง & ผู้เอาประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการ
สินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการรับ/
คืน เบ้ียประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 

การประกนัภัย
เบ็ดเตล็ด 

การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => กรมธรรม์ & สลักหลัง 
& ผู้เอาประกนัภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => รายการสินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => รายการรับ/คืน เบ้ีย
ประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน 

การประกนัภัย
อุบัติเหตุและ

สุขภาพ 

การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ =>กรมธรรม์ & 
สลักหลัง & ผู้เอาประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ => รายการ
สินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ => รายการรับ/
คืน เบ้ียประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน & ผู้ประสบภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ => รายการผู้
ได้รับความเสียหาย 
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การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
รถยนต์ภาค

บังคับ 

การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> กรมธรรม ์
การบันทึกข้อมูล (IFORM) =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> สลักหลัง 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการสินไหม
ทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการรับคืน
สินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการรับ/คืน 
เบ้ียประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการ
ผู้ประสบภัย 

การประกนัภัย
รถยนต์ภาคสมัคร

ใจ 

การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => กรมธรรม์
และความคุ้มครองพิเศษ 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => สลักหลัง
และความคุ้มครองพิเศษ 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการ
สินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการรับ
คืนสินไหมทดแทน 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการรับ/ 
คืนเบ้ียประกันภัย 
การบันทึกข้อมูล (IFORM) => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 

 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) คลิกเมนู การบันทึกข้อมูล (IFORM) หน้าจอจะปรากฏเมนูการรับประกันภัย 6 เมนู 

  -   การรับประกันภัยทรัพย์สิน 
  -   การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
  -   การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  -   การรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ ณ ที่น้ี ขอยกตัวอย่างโดยคลิกเมนู การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => 
กรมธรรม์และความคุ้มครองพิเศษ 
 

 
ภาพที่ 6-2 

 

 : ปุ่มเพ่ิม เมือ่ตอ้งการเพิ่มข้อมลู 

 : ปุ่มค้นหา เมือ่ต้องการค้นหาข้อมูล ในกรณีท่ียังไม่ได้นําส่งข้อมลู 

 : ปุ่มล้างหน้าจอ เมือ่ตอ้งการล้างหน้าการทํางาน 

 : ปุ่มนําส่งข้อมลู เมือ่ต้องการนําส่งข้อมลู ในกรณีที่ยังไม่ไดนํ้าส่งข้อมลู 

 
(2) คลิกปุ่มเพ่ิม ระบบจะแสดงหน้าการกรอกข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย ให้ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูลให้ครบ

ตามเอกสารโครงสร้าง 

 
ภาพที่ 6-3 
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Tap Page ความหมาย 

 เพ่ิมข้อมลูท่ัวไป เช่น วันที่เริม่คุ้มครอง วันที่สิ้นสดุความคุ้มครอง 

 เพ่ิมข้อมลูผู้เอาประกัน เช่น ประเภทผู้เอาประกัน ที่อยู่ผูเ้อาประกัน 

 เพ่ิมข้อมลูรถ เช่น เลขตัวถังรถ ปีรถ 

 เพ่ิมข้อมลูเงินเอาประกัน เช่น จํานวนเงินเอาประกัน OD 

  เพ่ิมข้อมลู ร.ย. เช่น เบ้ียประกันสุทธิ ร.ย.01 กรณทีุพพลภาพชั่วคราว 

 

เพ่ิมข้อมลูส่วนลด/เพ่ิมประวัติ เช่น รหสัของประวัติ % ส่วนลด/เพ่ิม
ประวัต ิ

 
เพ่ิมข้อมลูเบ้ีย/ส่วนลด เช่น เบ้ียประกันภัยพ้ืนฐาน % ส่วนลดประกันภัย
กลุ่ม 

 
(3) Tap Page ความคุ้มครองพิเศษ 

 
ภาพที่ 6-4 

 
Tap Page ความหมาย 

: เพ่ิมข้อมูลความคุ้มครองพิเศษ เช่น รหัสความคุ้มครอง เมื่อกรอกข้อมูล 
 ความคุ้มครองพิเศษ ครบแล้วให้ผูใ้ช้งานระบบคลิก   เพ่ือเป็น
การเพ่ิม รายละเอียดส่วนของความคุ้มครองพิเศษ ดังภาพที่ 6-4 

 : คลิกปุ่มดังกลา่ว เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลูความคุ้มครองพิเศษ 

 : คลิกปุ่มดังกลา่ว เมื่อต้องการลบข้อมูลความคุ้มครองพิเศษ 

 : คลิกปุ่มดังกลา่ว เมื่อต้องการเพิ่มรายการความคุ้มครองพเิศษโดยคดัลอก
จากรายการเดิม 
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(4) คลิก บันทึกและส่งข้อมูล ผู้ส่งต้องทําการระบุ CERTIFICATE AUTHENTICATION (CA) ซึ่งเป็นการยืนยัน
ตัวตนของบริษัทประกันภัย โดยการเลือก CA ที่ต้องการ จากน้ันจึงคลิก “ยืนยัน” แล้วคลิก OK ถือเป็นการ
สิ้นสุดส่งข้อมูล 

 
ภาพที่ 6-5 

 
(5) คลิก บันทึก ระบบจะไม่ไดห้มายเลข Reference Number ข้อมลูยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรายงานต่อ 

สํานักงาน คปภ.และสามารถยกเลิกการนําส่งไฟล์ข้อมูลน้ันได ้
 

 
ภาพที่ 6-6 

 

 
ภาพที่ 6-7 
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6.2   นําส่งช่องทาง Upload 
เว็บเพจสําหรับรับการ Upload   XML  File  ซึ่งมีการกําหนดชื่อแฟ้มข้อมูลตามข้อกําหนดของการใช้งาน

ระบบ  ผู้ใช้งานสามารถทําการบันทึกข้อมูลและเลือกที่จะดําเนินการได้  2  ขั้นตอนคือ 
1)   ข้ันตอน Upload File และทําการบันทึกข้อมูลไว้ โดยยังไม่ยืนยันการนําส่งข้อมูลให้สํานักงาน คปภ. 
2)   ข้ันตอน Upload File และทําการบันทึกข้อมูลพร้อมกับยืนยันการนําส่งข้อมูลให้สํานักงาน คปภ. ทันที

ซึ่งในข้ันตอนน้ี ผู้ส่งต้องทําการระบุ  CERTIFICATE  AUTHENTICATION(CA)  ของผู้ส่งเพ่ือเป็นการยืนยันตัวตน
ของบริษัทประกันภัย 

ระบบจะดําเนินการส่ง CA  ที่ได้รับไปทํากระบวนการตรวจสอบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิคกับ  Provider  
ซึ่งเป็นเจ้าของ CA ดังกล่าว และแจ้งผลกลับให้ผู้ใช้งานทราบโดยทันที   ก่อนที่ระบบจะดําเนินการพิจารณาบันทึก
ข้อมูล กรณีทราบผลการตรวจสอบ CA แล้วว่าถูกต้อง  พร้อมกับกําหนดค่าเลขอ้างอิงรายการ(REFREENCE  
NUMBER) ให้กับรายการข้อมูลน้ันๆ 
 

 
ภาพที่ 6-8 

 

 การเข้าใช้งาน :  
การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
ทรัพย์สิน 

UPLOAD FILE => การประกันภัยทรัพย์สิน => กรมธรรม์ & สลักหลัง & ผู้เอา
ประกันภัย 
UPLOAD FILE => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย 
UPLOAD FILE => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการสินไหมทดแทน 
UPLOAD FILE => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการจ่ายสินไหมทดแทน 
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การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
ทางทะเลและ

ขนสง่ 

UPLOAD FILE => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => กรมธรรม์ & สลักหลัง & 
ผู้เอาประกันภัย 
UPLOAD FILE => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการรับ/คืน เบ้ีย
ประกันภัย  
UPLOAD FILE => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการสินไหมทดแทน 
UPLOAD FILE => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน 

การประกนัภัย
เบ็ดเตล็ด 

UPLOAD FILE => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => กรมธรรม์ & สลักหลัง & ผู้เอา
ประกันภัย 
UPLOAD FILE => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => รายการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย 
UPLOAD FILE => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => รายการสินไหมทดแทน 
UPLOAD FILE => การประกันภัยเบ็ดเตลด็ => รายการจ่ายสินไหมทดแทน 

การประกนัภัย
อุบัติเหตุและ

สุขภาพ 

UPLOAD FILE => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ =>กรมธรรม ์& สลักหลัง 
& ผู้เอาประกนัภัย 
UPLOAD FILE => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการรับ/คืน เบ้ีย
ประกันภัย  
UPLOAD FILE => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการสินไหมทดแทน 
UPLOAD FILE => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการผู้เอาประกันท่ี
ได้รับความเสียหาย  
UPLOAD FILE => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน 

การประกนัภัย
รถยนต์ภาค

บังคับ 

UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> กรมธรรม ์
UPLOAD FILE =>การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> สลักหลัง 
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> รายการรับ/คืน เบ้ีย
ประกันภัย  
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> รายการสินไหมทดแทน  
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> รายการผู้ประสบภัย 
UPLOAD FILE =>การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> รายการจ่ายสินไหมทดแทน 
UPLOAD FILE =>การประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ=> รายการรับคืนสินไหม
ทดแทน 
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การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
รถยนต์ภาคสมัคร

ใจ 

UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => กรมธรรม์และความคุ้มครอง
พิเศษ 
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => สลักหลังและความคุ้มครอง
พิเศษ 
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการรับ/คืนเบ้ีย
ประกันภัย  
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการสินไหมทดแทน  
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการจ่ายสินไหมทดแทน 
UPLOAD FILE => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการรับคืนสินไหมทดแทน 

 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) คลิกเมนู UPLOAD FILE หน้าจอจะปรากฏเมนูการรับประกันภัย 6 เมนู 

  -   การรับประกันภัยทรัพย์สิน 
  -   การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
  -   การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  -   การรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ UPLOAD FILE ณ ที่น้ี ขอยกตัวอย่างโดยคลิกเมนู การประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ => กรมธรรม์และความคุ้มครองพิเศษ 
 
 

 
ภาพที่ 6-9 
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(2) หน้าจอการอัพโหลด XML File 

 
ภาพที่ 6-10 

 

 : กรอกชื่อเอกสารที่จะทําการค้นหา 

 : คลิก   ระบบจะแสดงวันที่ให้ผู้ใช้งานเลือกอัตโนมัติ 
 : ระบุชื่อโครงสร้างของ XML File 

 : คลิก  ระบบจะแสดงสถานะการนําส่งข้อมูล 

 : คลิก  ระบบจะแสดงสถานะข้อมูลที่นําส่งแล้ว 
 : สําหรับทําการค้นหาไฟล์ XML File ที่ได้ทําการอัพโหลดไป 

 : สําหรับทําการล้างข้อมูลทั้งหมด 

 : สําหรับทําการเพ่ิม XML File เมื่อทําการคลิกปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะ
แสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือก XML ไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดตาม
ประเภทแฟ้มข้อมูล 

 
(3) คลิกปุ่ม เพ่ิม คลิก Browse เลือก Path ท่ีเก็บไฟล์ XML ที่ตอ้งการอัพโหลด คลิก Open หลังจากที่เลือก 

XML ไฟล์ที่ตอ้งการอัพโหลดตามประเภทแฟ้มข้อมลูจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 

 
ภาพที่ 6-9 
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(4) คลิกอัพโหลดระบบจะแสดงผลของการอัพโหลดไฟล์ XML และเลือก ชื่อใบรับรอง เมื่อทําการเลือกชื่อ
ใบรับรองระบบจะแสดงแถบสีเหลือง คลิก ยืนยัน ระบบจะทําการอัพโหลด XML File และคลิก OK เป็น
การเสร็จสิ้นการอัพโหลด XML File 

 
ภาพที่ 6-10 

 
(5) คลิก บันทึก ระบบจะไม่ไดห้มายเลข Reference Number ข้อมลูยังไม่ได้ถอืว่าเป็นการรายงานต่อ 

สํานักงาน คปภ.และสามารถยกเลิกการนําส่งไฟล์ข้อมูลน้ันได ้
 

 
ภาพที่ 6-11 

 
(6) คลิกยืนยันการส่งข้อมลู ให้ผูใ้ช้งานระบบใส่เครื่องหมายถูก เพ่ือเลอืกภาพแสดงผล หน้าไฟล์ที่ตอ้งการจะ 

อัพโหลดและคลิก ยืนยัน 

 
ภาพที่ 6-12 
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 การคลิก “บันทึก” ระบบจะไม่ได้หมายเลข Reference Number ข้อมูล 
ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรายงานต่อ สํานักงาน คปภ.และสามารถยกเลิกการนําส่ง
ไฟล์ข้อมูลน้ันได้ 

 การคลิก “บันทึกและส่งข้อมูล” จะได้รับ Reference Number จากระบบ ข้อมูล 
จะถูกรายงานต่อสํานักงาน คปภ. และเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบต่อไป 

 
 

 
ภาพที่ 6-13 

 
 



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบริษัทประกนัภัย (ฉบับย่อ)	
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าที่ 98 
 

บทที่ 7 สืบคน้รายการข้อมูลบนระบบ IBS 
 

เว็บเพจซึ่งสามารถกําหนดเงื่อนไขในการสืบค้นรายการข้อมูลตามคีย์หลักของตารางข้อมูล หรือ เลขอ้างอิง
เอกสาร (REFERENCE  NUMBER)   เพ่ือให้ระบบแสดงรายละเอียดรายการข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ และสามารถ
แสดงรายละเอียดประวัติของรายการข้อมูลน้ันๆ  
 
 การเข้าใชง้าน :  

การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
ทรัพย์สิน 

สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทรพัย์สิน => กรมธรรม์ & 
สลักหลัง & ผู้เอาประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทรพัย์สิน => รายการสินไหม
ทดแทน 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทรพัย์สิน => รายการรับ/คืน 
เบ้ียประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทรพัย์สิน => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 

การประกนัภัย
ทางทะเลและ

ขนสง่ 

สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทางทะเลและขนสง่ => 
กรมธรรม์ & สลักหลัง & ผู้เอาประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทางทะเลและขนสง่ => 
รายการสินไหมทดแทน 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทางทะเลและขนสง่ => 
รายการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยทางทะเลและขนสง่ => 
รายการจ่ายสินไหมทดแทน 

การประกนัภัย
เบ็ดเตล็ด 

สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => กรมธรรม์ & 
สลักหลัง & ผู้เอาประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายการสินไหม
ทดแทน 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายการรับ/คืน 
เบ้ียประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลทีนํ่าส่ง => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 
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การเข้าใชง้าน เมนู 

การประกนัภัย
อุบัติเหตุและ

สุขภาพ 

สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => 
กรมธรรม์ & สลักหลัง & ผู้เอาประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการ
สินไหมทดแทน & ผู้ประสบภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการ
รับ/คืน เบ้ียประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการ
จ่ายสินไหมทดแทน 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ => รายการผู้
ได้รับความเสียหาย 

การประกนัภัย
รถยนต์ภาค

บังคับ 

สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> กรมธรรม์ 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> สลักหลัง 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการ
สินไหมทดแทน & ผู้ประสบภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการรับ
คืนสินไหมทดแทน 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการรับ/
คืน เบ้ียประกันภัย 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 
สืบค้นประวตัิรายการข้อมูลท่ีนําส่ง =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> รายการ
ผู้ประสบภัย 

การประกนัภัย
รถยนต์ภาค
สมัครใจ 

สืบค้นประวัติรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => กรมธรรม์และ
ความคุ้มครองพิเศษ 
สืบค้นประวัติรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => สลักหลังและ
ความคุ้มครองพิเศษ 
สืบค้นประวัติรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการสินไหม
ทดแทน 
สืบค้นประวัติรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการรับคืน
สินไหมทดแทน 
สืบค้นประวัติรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการรับ/ คืน
เบ้ียประกันภัย 
สืบค้นประวัติรายการข้อมูลท่ีนําส่ง => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 
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 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) คลิกเมนู สืบคน้ประวัติรายการข้อมลูที่นําสง่ หน้าจอจะปรากฏเมนูการรับประกันภัย 6 เมนู 

  -   การรับประกันภัยทรัพย์สิน 
  -   การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
  -   การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  -   การรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ถภาคสมคัรใจ 

คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการสืบค้น ณ ที่น้ี ขอยกตัวอย่างโดยคลิกเมนู สืบค้นประวัติรายการข้อมูลที่นําส่ง 
=> การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => กรมธรรม์และความคุ้มครองพิเศษ 
 

 
ภาพที่ 7-1 

 

- แหล่งที่มาข้อมลู : คลิก  เลอืกแหล่งที่มาของข้อมลู 

- Reference Number : ใส่ Reference Number ที่ตอ้งการค้นหา 

- ชื่อเอกสาร : ใสช่ือ่เอกสารที่ตอ้งการค้นหา 

- เลขกรมธรรม ์ : ใส่เลขที่กรมธรรม์ทีต่อ้งการค้นหา 

- วันที่ส่งข้อมลู : คลิก  ระบบจะแสดงปฎิทินให้ผู้ใช้งานเลอืกอัตโนมัต ิ

- สถานะขอ้มูล : คลิก  เลอืกสถานะการส่งข้อมลู 

- สถานะการตรวจสอบ : คลิก  เลอืกสถานะการตรวจสอบข้อมูลทีต่อ้งการตรวจสอบ 

- สถานะการอนุมัตแิก้ไขรายการ : คลิก  เลอืกสถานะการส่งข้อมลู 

-  : สําหรับทําการค้นหาข้อมูล 

-  : สําหรับการเพิ่มข้อมลู (iForm) 

-  : สําหรับล้างข้อมลูทั้งหมด 

-  : สําหรับนําออกไฟล์ XML, CSV และ Text 
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(2) คลิก ค้นหา 

 
ภาพที่ 7-2 

 

-  เมื่อตอ้งการแก้ไขรายการข้อมูล คลิกปุ่มดังกล่าวระบบจะแสดงข้อมูลน้ันๆ แล้วทําการ
แก้ไขผ่านหน้า IForm 

-  เมื่อตอ้งการดขู้อมลู คลิกท่ีปุ่มดังกล่าว ระบบจะแสดงขอ้มลูผ่านหน้า  IForm 
 

(3) คลิก  ระบบจะแสดงตัวอย่างดังภาพที่ 7 – 3 
 

 
ภาพที่ 7-3 
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(4) คลิก  ระบบจะแสดงตัวอย่างดังภาพที่ 7 – 4 

 
ภาพที่ 7-4 

 
หมายเหตุ การสืบค้นข้อมูลของการรับประกันภัยประเภทต่างๆ มีขั้นตอนการทํางานเหมือนที่กล่าวมาข้างต้น 
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บทที่ 8 การปรับปรุงข้อมูลผ่าน Utility 
 

ระบบจะกําหนดให้ผู้ใช้งานเลือกสืบค้นรายการข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทั้งระดับเบ้ืองต้นและระดับ 
เชิงลึก เพ่ือแสดงรายละเอียดบนหน้าเว็บเพจ โดยระบบจะแสดงตําแหน่งข้อผิดพลาด พร้อมคําอธิบายข้อผิดพลาด
ในแต่ละรายการ เพ่ือให้ผู้ใช้งานดําเนินการแก้ไขรายละเอียดของรายการน้ันๆ บนหน้าเว็บ เม่ือผู้ใช้งานดําเนินการ
ยืนยันการแก้ไขรายการ และระบบจะกําหนดให้ผู้ใช้งานระบุ CA  เพ่ือยืนยันตัวตนของผู้นําส่งรายการปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าว และจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขรายการดังกล่าวลงฐานข้อมูล กรณีข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเชิงลึก
และดําเนินการปรับปรุงบนเว็บ  Utility  แล้วหลังจากดําเนินการยืนยันการแก้ไขรายการแล้ว ผู้ใช้งานจะยัง
สามารถเรียกมาทําการปรับปรุงได้ใหม่  จนกว่ารายการดังกล่าวจะถูกประมวลผลตรวจสอบเชิงลึก ณ สิ้นวันอีกคร้ัง  
ระบบจึงจะปรับปรุงการแจ้งข้อผิดพลาด เป็นของชุดการประมวลผลครั้งใหม่ 

 

 
ภาพที่ 8-1 

 

 การเข้าใชง้าน : 
การเข้าใชง้าน เมน ู

การประกนัภัย
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทรัพย์สิน => กรมธรรม์ & 
สลักหลัง 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการสินไหม
ทดแทน 
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การเข้าใชง้าน เมน ู
 ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการรับ/คืน เบ้ีย

ประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทรัพย์สิน => รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทรัพย์สิน =>  ผู้เอาประกันภัย 

การประกนัภัยทาง
ทะเลและขนสง่ 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => กรมธรรม์ 
& สลักหลัง 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการ
สินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการรับ/
คืน เบ้ียประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => รายการจ่าย
สินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => ผู้เอา
ประกันภัย 

การประกนัภัย
เบ็ดเตล็ด 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => กรมธรรม์ & สลักหลัง 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายการสินไหม
ทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายการรับ/คืน เบ้ีย
ประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายการจ่ายสินไหม
ทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => ผู้เอาประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => ความคุ้มครอง 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยเบ็ดเตล็ด => รายละเอียดเบ็ดเตลด็
อื่นๆ 

การประกนัภัย
อุบัติเหตุและ

สุขภาพ 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ =>กรมธรรม์ 
& สลักหลัง 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ =>      
รายการสินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ =>      
รายการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ =>      
รายการจ่ายสินไหมทดแทน 



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบริษัทประกนัภัย (ฉบับย่อ)	
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าที่ 105 
 

 
การเข้าใชง้าน เมน ู

 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ => 
รายการผู้ประสบภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ =>      
ผู้เอาประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ => 
ความคุ้มครอง 

การประกนัภัย
รถยนต์ภาค

บังคับ 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> 
กรมธรรม์ 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=> สลักหลัง 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=>    
รายการสินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=>    
รายการรับคืนสินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=>    
รายการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=>     
รายการจ่ายสินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility =>การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ=>  
รายการผู้ประสบภัย 

การประกนัภัย
รถยนต์ภาคสมัคร

ใจ 

ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => 
กรมธรรม์และความคุ้มครองพิเศษ 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ =>    
สลักหลังและความคุ้มครองพเิศษ 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => 
รายการสินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => 
รายการรับคืนสินไหมทดแทน 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => 
รายการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 
ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด Utility => การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ => 
รายการจ่ายสินไหมทดแทน 
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 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) คลิกเมนู ปรับปรุงข้อมูลที่ผดิพลาด (Utility) หน้าจอจะปรากฏเมนูการรับประกันภัย 6 เมนู 

  -   การรับประกันภัยทรัพย์สิน 
  -   การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
  -   การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  -   การรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
  -   การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
คลิกเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการแก้ไขรายการท่ีผิดพลาด ณ ที่น้ี ขอยกตัวอย่างโดยคลิกเมนู การประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ => กรมธรรม์และความคุ้มครองพิเศษ 
 

 
ภาพที่ 8-2 

 
- วันท่ีส่งข้อมลู : คลิก   ระบบจะแสดงวันที่ให้ผู้ใช้งานเลือกอตัโนมัต ิ

- ช่องทางการขนส่ง : คลิก  เลอืกชอ่งทางการขนส่ง 

- Error/Warring : คลิก  เลอืกError/Warning 

- ระดับข้อผดิพลาด : คลิก  เลอืกระดับข้อผดิพลาด 

- เวอร์ชั่นของโครงสร้าง : คลิก  ระบบจะแสดงเวอร์ชัน่ของโครงสร้าง 

- รหัสข้อผดิพลาด : คลิก  ระบบจะแสดงรหัสข้อผดิพลาด 

- เลขที่กรมธรรม์ : เมื่อผู้ใช้งานระบบเลอืก รหัสข้อผดิพลาด ระบบจะแสดงเลขที่
กรมธรรม์ ที่เกิดขอ้ผดิพลาด ให้ผู้ใช้งานคลกิ  เลอืกเลขทีก่รมธรรม์
ท่ีตอ้งการแก้ไข 

- ค้นหา : สําหรับค้นหาข้อผดิที่เลอืก 
- ล้างหน้าจอ : สําหรับล้างหน้าจอ 
- นําออก : สําหรับนําออกไฟล์ XML 
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(2) คลิกค้นหา 

 
ภาพที่ 8-3 

 

-  : สําหรับเรียกดูรหัส/คําอธิบายของข้อผดิพลาดใน 

-  : สําหรับแก้ไขข้อผดิพลาด 

-  : สําหรับการลบข้อมลู 

-  : สําหรับเรียกดูแฟ้มข้อมูลลกู 

- ยืนยัน : สําหรับยืนยันการแก้ไขข้อมูลที่ผดิพลาด 
- ยกเลิก : สําหรับยกเลกิการแก้ไขขอ้มูลที่ผดิพลาด 

 

(3) คลิก  ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 8 – 4 

 
ภาพที่ 8-4 
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(4) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกปุ่มดังกล่าวสัญลักษณ์ของปุ่มจะเปลี่ยนเป็น 
 เพ่ือให้ผู้ใช้งานแก้ไขรายการใน Row น้ันๆ โดยสามารถเลื่อน Scroll Bar ไปทางขวาเพ่ือดู

รายละเอียดข้อมูลบน Row ดังกล่าว เมื่อทําการแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้ผู้ใช้งานระบบคลิก   เพ่ือยืนยัน
การแก้ไขข้อมูล หลังจากนั้นคลิก บันทึกเพ่ือส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงให้ผู้ใช้งานเลือก CA เมื่อ
ผู้ใช้งานเลือก CA แล้วคลิก ยืนยัน ระบบส่ง Message แจ้งเตือน “การทํางานสําเร็จ” คลิก OK ถือเป็น
การสิ้นสุดการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งระบบจะดําเนินการสร้างรายการให้เสมือนกับได้ส่งรายการข้อมูล
สถานะ “U” เข้ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
 

 
ภาพที่ 8-5 
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(5) คลิก  เพ่ือลบขอ้มลูที่ผดิพลาด ซึ่งระบบจะดําเนินการสร้างรายการให้เสมือนกับได้ส่งรายการข้อมูล 
สถานะ “C” เข้ามาปรับปรุงข้อมลูในระบบ ระบบจะแสดงให้ผู้ใช้งานเลือก CA เมือ่ผูใ้ช้งานเลือก CA แล้ว
คลิก ยืนยัน ระบบส่ง Message แจ้งเตอืน “ยืนยันการลบ” ดังภาพที่ 8 – 6 

 

 
ภาพที่ 8-6 

 
หมายเหตุ  
1) ส่วนของข้อมูลที่ผิดพลาด ใน Column น้ันๆ จะแสดงแถบข้อมูลสีเหลือง 
2) ข้อมูลที่เป็นคีย์หลักจะไม่สามารถแก้ไขได้ 
3) การแก้ไขรายการข้อมูลที่ผิดพลาดของการประกันภัยประเภทต่างๆ มีขั้นตอนการทํางานเหมือนกันกับที่ 

กล่าวมาข้างต้น 
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บทที่ 9 รายงานบนระบบ IBS. 
 

ระบบ IBS. ณ ปัจจุบัน มีการแสดงผลของรายงานสรุป และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ใน
รูปแบบ ตาราง กราฟเส้น กราฟแท่ง แผนภูมิ ตามความเหมาะสมของลักษณะข้อมูลแต่ละประเภท โดยแสดงให้
เห็นถึงภาพรวมแต่ละบริษัท และใช้สําหรับการเรียกดูรายงานการรับประกันภัย (กรมธรรม์) รายงานการแก้ไข
ข้อมูลการรับประกันภัย (สลักหลัง) และรายการสินไหมทดแทน ตามประเภทการรับประกันวินาศภัย ซึ่ง
ประกอบด้วย 
9.1 กลุ่มรายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ 

 การเข้าใชง้าน : 
การเข้าใชง้าน เมน ู

การรับประกันภัย
ทรัพย์สิน 

รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยทรัพย์สิน => ทบ.๑ สมุด
ทะเบียนการรับประกันภัยทรัพย์สิน 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยทรัพย์สิน => ทบ.๑.๔ สมดุ
ทะเบียนสลักหลังประกันภัยทรัพย์สิน 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยทรัพย์สิน => ทบ.๓ สมุด
ทะเบียนค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน 

การรับประกันภัย
ทางทะเลและ

ขนสง่ 

รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => ทบ.๑ 
สมุดทะเบียนการรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => ทบ.๑.๔ 
สมุดทะเบียนสลักหลังประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง => ทบ.๓ 
สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 

การรับประกันภัย
เบ็ดเตล็ด 

รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด => ทบ.๑ สมุด
ทะเบียนการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด => ทบ.๑.๔ สมดุ
ทะเบียนสลักหลังประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด => ทบ.๓ สมุด
ทะเบียนค่าสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
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การเข้าใชง้าน เมนู 

การรับประกันภัย
รถยนต์โดย
ข้อบังคบัของ
กฏหมาย 

รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยรถยนตโ์ดยข้อบังคับของ
กฏหมาย => ทบ.๑.๑ สมุดทะเบียนการรบัประกันภัยรถโดยข้อบังคับของกฎหมาย 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยรถยนตโ์ดยข้อบังคับของ
กฏหมาย => ทบ.๑.๔ สมุดทะเบียนสลักหลังกรมธรรม์ประกันวินาศภัยรถโดย
ข้อบังคับของกฎหมาย 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยรถยนตโ์ดยข้อบังคับของ
กฏหมาย => ทบ.๓.๑ สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนรถโดยข้อบังคับของกฎหมาย 

การรับประกันภัย
รถยนต์โดยความ

สมัครใจ 

รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ => 
ทบ.๑.๒ สมุดทะเบียนการรบัประกันภัยรถยนตโ์ดยความสมัครใจ 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ => 
ทบ.๑.๔ สมุดทะเบียนสลักหลังประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ 
รายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ => การรับประกันภัยรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ => 
ทบ.๓.๒ สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนรถยนตโ์ดยความสมัครใจ 

 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) คลิกเมนูรายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ หน้าจอจะปรากฏเมนูการรับประกันภัย 6 เมนู 

-   การรับประกันภัยทรัพย์สิน 
-   การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
-   การรับประกันภัยเบ็ดเตลด็ 
-   การรับประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ 
-   การรับประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ 
-   การรับประกันภัยรถยนตภ์าคสมัครใจ 
คลิกเลือกรายงานทะเบียนเอกสารต่างๆ ที่ต้องการค้นหาข้อมูล ณ ที่น้ี ขอยกตัวอย่างโดยคลิกเมนูการรับ
ประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ 

            

 
ภาพที่ 9 – 1 
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(2) คลิกเมนู ทบ ๑.๒ สมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ เลือกข้อมูลตามงวดเดอืน – ปี 
ท่ีทําประกัน (ผู้ใช้งานสามารถระบุเง่ือนไขในการเลือกแสดงข้อมูลตามงวดเดอืน-ปีที่ทาํประกันภัย เฉพาะ
รายการท่ีเป็นของบริษัทประกันภัยที่ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน) คลิกรายงาน 
 

 
ภาพที่ 9 – 2 

 
(3) คลิกเมนู ทบ ๑.๔ สมุดทะเบียนสลักหลังประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ เลือกข้อมูลตามงวดเดือน –  

ปีที่ทําประกัน (ผู้ใช้งานสามารถระบุเง่ือนไขในการเลือกแสดงข้อมูลสลักหลังประกันภัยตามงวดเดือน-ปีที่
ทําประกันภัย เฉพาะรายการที่เป็นของบริษัทประกันภัยที่ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน) คลิกรายงาน 

 

 
ภาพที่ 9 – 3 
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(4) คลิกเมนู ทบ ๓.๒ สมุดทะเบียนสมุดทะเบียนสินไหมประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ เลือกข้อมูลตาม 
งวดเดือน – ปีที่เกิดเหตุ (ผู้ใช้งานสามารถระบุเง่ือนไขในการเลือกแสดงข้อมูลสินไหมทดแทนประกันภัย
ตามงวดเดือน-ปีที่ทําประกันภัย เฉพาะรายการท่ีเป็นของบริษัทประกันภัยที่ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน) คลิก
รายงาน 
 

 
ภาพที่ 9 – 4 

 

 : สําหรับแสดงผลรายงายต่างๆ 

 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 
 

(5) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายชื่อประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึกไฟล์ใน 
รูปแบบที่ต้องการ 

 

 
ภาพที่ 9 – 5 
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ภาพแสดงตัวอย่างผลลัพธ ์รายงานทบ. ๑.๒ สมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ 

 
ภาพที่ 9 – 5 

 
หมายเหต ุ 
1.) ทบ.๑, ทบ.๑.๑ และ ทบ.๑.๒ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล ค้าหาโดย “วันที่ทาํสัญญา” 
2.) ทบ.๑.๔ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล ค้าหาโดย “วันที่ทาํสลักหลัง” 
3.) ทบ.๓, ทบ.๓.๑ และ ทบ.๓.๒ เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล ค้าหาโดย “วันที่เกิดเหต”ุ 
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9.2 กลุ่มรายงานสถิติการนําส่งขอ้มูล 
9.2.1 สรุปสถิติการนําส่งข้อมูล 

 การเข้าใชง้าน : รายงานสถิติการนําส่งข้อมลู => สรุปสถิติการส่งข้อมูล 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) ให้ผู้ใช้งานระบบใส่เง่ือนไขในการค้นหา คลกิ รายงาน 

 

 
ภาพที่ 9-6 

 
การแสดงผล : คลิก  เลอืกประเภทการแสดงผล 
ระบุปีตามรายการข้อมลู : คลิก  เลอืกปีตามรายการข้อมลู 
ข้อมลูประเภทงาน : คลิก  เลอืกประเภทงาน 

 : สําหรับเรียกดูข้อมูลทั้งหมด 

 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 
  

 
(2) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายช่ือประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลอืกบันทึกไฟล์ใน

รูปแบบท่ีต้องการ 
 

 
ภาพที่ 9 – 7 
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ตัวอย่าง รายงานสรุปสถิติการนําส่งข้อมูล 

 
 

 

 
ภาพที่ 9-8 
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9.2.2 สรุปสถิติการนําส่งข้อมูล (ตามช่องทางการนําส่ง) 

 การเข้าใชง้าน : รายงานสถิติการนําส่งข้อมลู => สรุปสถิติการส่งข้อมูล (ตามชอ่งทางการนําส่ง) 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) ให้ผู้ใช้งานระบบใส่เง่ือนไขในการค้นหา คลกิ รายงาน โดยจะแสดงข้อมลูของบริษัทประกันภัยที่

ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน 
 

 
ภาพที่ 9-9 

 
ปีที่รายงานข้อมูล : คลิก  เลอืกปีที่รายงานข้อมลู 

 : สําหรับเรียกดูขอ้มูลทั้งหมด 
 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 

  
 

(2) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลอืกบันทึกไฟล์ใน
รูปแบบที่ตอ้งการ 

 

 
ภาพที่ 9-10 
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ตัวอย่าง รายงานสรุปสถิติการนําส่งข้อมูล(ตามช่องทางการนําส่ง) 
 
 

 
ภาพที่ 9-11 

 
9.2.3 ประวัติการนําส่งข้อมูล 

 การเข้าใชง้าน : รายงานสถิติการนําส่งข้อมลู => ประวัตกิารนําส่งข้อมลู 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) ให้ผู้ใช้งานระบบใส่เง่ือนไขในการค้นหา คลกิ รายงาน โดยจะแสดงข้อมลูของบริษทัประกันภัยที่

ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน 
 

 
ภาพที่ 9-12  

 
 
 
 

 



คู่มือการใชง้าน โครงการ IBS. สําหรับบรษัิทประกนัภัย (ฉบับย่อ)	
 

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. หน้าที่ 119 
 

ปี – เดอืนที่ประมวลผลข้อมลู : คลิก  เลอืกชว่งปี เดือนที่ประมวลผล 
ข้อมลูประเภทงาน : คลิก  เลอืกข้อมลูประเภทงาน 

 : สําหรับเรียกดูข้อมูลท้ังหมด 
 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 

  
  

 
(2) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลอืกบันทึกไฟล์

ในรูปแบบทีต่อ้งการ 
 

 
ภาพที่ 9-13  

 
ตัวอย่าง ประวัติการนําส่งข้อมูล  

 

 
ภาพที่ 9-14 
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9.2.4 ข้อผิดพลาดในข้อมูลทีน่ําสง่ 

 การเข้าใชง้าน : รายงานสถิติการนําส่งข้อมลู => ข้อผดิพลาดในข้อมูลทีนํ่าส่ง 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) ให้ผู้ใช้งานระบบใส่เง่ือนไขในการค้นหา คลกิ รายงาน โดยจะแสดงข้อมลูของบริษัทประกันภัยที่

ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน 
 

 
ภาพที่ 9-15  

 
 

ปี – เดอืนที่นําส่งข้อมลู : คลิก  เลอืกปี เดอืนที่นําส่งข้อมลู 
ปี – เดอืนที่ประมวลผล : คลิก  เลอืกปี เดอืนที่ประมวลผล 
ข้อมลูประเภทงาน : คลิก  เลอืกข้อมลูประเภทงาน 
ประเภทขอ้มูล : คลิก  เลอืกประเภทข้อมลู 
รหัสข้อผดิพลาด : คลิก  เลอืกรหัสข้อผดิพลาด 

 : สําหรับเรียกดูข้อมูลทั้งหมด 

 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 
  

 
(2) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลอืกบันทึกไฟล์

ในรูปแบบทีต่อ้งการ 
 

 
ภาพที่ 9-16  
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ตัวอย่าง ข้อผดิพลาดของข้อมูลที่นําส่ง 
 

 
ภาพที่ 9-17  

 
9.2.5 ประวัติการปรบัปรุงข้อมูล 

 การเข้าใชง้าน : รายงานสถิติการนําส่งข้อมลู => สรุปสถติิการส่งขอ้มูล (ตามชอ่งทางการนําส่ง) 

 ฟังกช์ั่นการทาํงานของโปรแกรม : 
(1) ให้ผู้ใช้งานระบบใส่เง่ือนไขในการค้นหา คลกิ รายงาน โดยจะแสดงข้อมลูของบริษทัประกันภัยที่

ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน 
 

 
ภาพที่ 9-18  
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ปี – เดอืนที่นําส่งข้อมลู : คลิก  เลอืกปี เดอืนที่นําส่งขอ้มลู 
ปี – เดอืนที่ประมวลผล : คลิก  เลอืกปี เดอืนที่ประมวลผล 
ข้อมลูประเภทงาน : คลิก  เลอืกข้อมลูประเภทงาน 
ประเภทขอ้มูล : คลิก  เลอืกประเภทข้อมลู 
รหัสข้อผดิพลาด : คลิก  เลอืกรหัสข้อผดิพลาด 
สถานะการปรบัปรุงข้อมูล : คลิก  เลอืกสถานะการปรับปรุงข้อมูล 

 : สําหรับเรียกดูข้อมูลทั้งหมด 

 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 
  

 
(2) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึก

ไฟล์ในรูปแบบที่ตอ้งการ 
 

 
ภาพที่ 9-19  

 
ตัวอย่าง ประวัติการปรับปรงุข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 9-20  
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9.2.6 ประวัติการเขา้ใช้งานระบบของผู้ใช้งาน 

 การเข้าใชง้าน : รายงานสถิติการนําส่งข้อมลู => ประวัตกิารเข้าใช้งานระบบของผู้ใชง้าน 

 ฟังกช์ั่นการทํางานของโปรแกรม : 
(1) ให้ผู้ใช้งานระบบใส่เง่ือนไขในการค้นหา คลกิ รายงาน โดยจะแสดงข้อมลูของบริษทัประกันภัยที่

ผู้ใช้งานสังกัดเท่าน้ัน 
 

 
ภาพที่ 9-21 

 
ประเภทรายงาน : คลิก  เลอืกประเภทรายงาน 
การแสดงผลรายงาน : คลิก  เลอืกการแสดงผลรายงาน 
รหัสผูใ้ช้งาน : คลิก  เลอืกรหัสผู้ใช ้
ชื่อผู้ใช้งาน : คลิก  เลอืกชือ่ผูใ้ช้งาน 
วันที่เริ่มใช้งาน : คลิก  เลอืกรหัสข้อผดิพลาด 
ช่วงเวลาการใช ้ : คลิก  เลอืกสถานะการปรับปรุงข้อมูล 

 : สําหรับเรียกดูขอ้มูลทั้งหมด 

 : สําหรับนําออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ต่างๆ 
  

 
(2) คลิกปุ่ม “นําออก” โปรแกรมจะแสดงรายชือ่ประเภทของไฟล์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึก

ไฟล์ในรูปแบบที่ตอ้งการ 
 

 
ภาพที่ 9-22 
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ตัวอย่าง ประวัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 9-23 

 
 

 


