สรุปคําถามโครงการ INSURANCE BUREAU PROJECT
ประกันภัยรถยนต
1. ในกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ตารางรหัสอาชีพ จะใชรหัสเดียวกันไดหรือไม
ตอบ ใหประกันภัยรถยนต ใชตารางรหัสอาชีพของประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (ใหยืดรหัสอาชีพ ประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพ เปนหลักและใชชื่อจากประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ มารวม)
2. ในกรมธรรมรถยนตภาคบังคับ ครั้งที่ประมาณการจายสินไหมไมสามารถระบุไดใหระบุเปน 1 จะทําใหคียหลักซ้ําหรือไม
ตอบ ไมซ้ํา เนื่องจากเงื่อนไขการตรวจสอบขอมูลคียหลัก (Primary Key) เชน ในแฟมขอมูล สินไหมทดแทน
จะประกอบดวย (รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน,ประเภทกลุมรายการ,วันที่ประมาณการ
หรืออนุมัติจายสินไหม,ครั้งที่ประมาณการ/จายสินไหม และลําดับที่ผูประสบภัย (เฉพาะขอมูลรถยนต
ภาคบังคับ) ทั้งหมดดังกลาวหามระบุคาซ้ํา
3. ในกรมธรรมรถยนตภาคบังคับ ตารางผูประสบภัยมีลําดับที่ผูประสบภัยแตยังไมสามารถระบุชื่อผูประสบภัยไดตองนําสง
ขอมูลหรือไมเนื่องจากระบุไววา Not Null, Not Blank
ตอบ กรณีที่ไมสามารถระบุผูประสบภัยได สามารถระบุคาวางมาไดในการนําสงขอมูลสินไหมประมาณการ
4. ในกรมธรรมรถยนตภาคบังคับ ถาไมมีสินไหมรับคืนตองสงหรือไม
ตอบ กรณีไมมีขอมูลสินไหมรับคืน ไมตองนําสง
5. ในกรมธรรมรถยนตภาคสมัครใจ สามารถจายพรอมปรับประมาณการในครั้งเดียวกันเลยไดหรือไม
ตอบ สามารถนําสงไดครั้งเดียวกัน แตตองระบุประเภทกลุมรายการจายสินไหมใหไดวาเปน การประมาณ
การจาย สินไหมในรายการใดและปรับปรุงการจายสินไหมในรายการใด
6. ในกรมธรรมรถยนตภาคสมัครใจ ตารางคาสินไหมทดแทนตามความคุมครองอื่นๆ รหัสความคุมครอง (6) ใชตารางใด
ตอบ ใชตารางในภาคผนวก รหัสมาตรฐานสําหรับการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ หนาที่ ก-8 ตารางที่ 7
รหัสความคุมครองพิเศษ และหากบริษัทประกันภัยใดมีความคุมครองพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ตาราง
ระบุ รบกวนแจงมายังคณะทํางาน เพื่อดําเนินการปรับเพิ่มรหัสความคุมครองพิเศษอีกครั้ง
7. กรณีรถมอเตอรไซดมีตัวเลขทะเบียนรถมากกวา 3 หลักจะใหบันทึกอยางไร เนื่องจากในคําอธิบายเพิ่มเติมระบุใหมี
เพียง 3 ตัวเทานั้น
ตอบ ใหบันทึกขอมูลและสงตามจริง
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8. การขอขอมูลเกี่ยวกับผูเอาประกันภัยจะถือเปนการเปดเผยขอมูลสวนตัวหรือไม
ตอบ การรายงานขอมูลผูเอาประกันภัยเขาโครงการ Insurance Bureau ตองมีประกาศ ขึ้นมารองรับเหมือน
การรายงานขอมูลผานธนาคารแหงประเทศไทย
9. กรณีจายสินไหมของคนเดียวกัน วันเดียวกัน หลายความคุมครอง ตองสงรายการแยกตามความคุมครองใชหรือไม และ
หากสงรายการแยกแลวปรากฏวาการจายครั้งนั้นตองการ Close Claim ดวย จะใหสงสถานะ Claim เปนคา 2 ทุก
รายการหรือไม
ตอบ ตองนําสงขอมูลสินไหมทดแทนแยกรายการตามความคุมครอง และหากตองการปด การจายสินไหม
ทดแทนตองสงสถานะ “2” เขามาทุกรายการ
10. หากมีการนําสงขอมูลแบบใหม ขอมูลที่ติด Error จากระบบเกา ยังคงตองสงแกไขหรือไม
ตอบ รายการขอมูลที่ติด Error จากระบบเกา ยังคงตองแกไขใหถูกตองครบถวนทุกรายการ
11. ในคอลัมภ ชื่อของผูเอาประกันภัย จําเปนตองมี Title ดวยหรือไม
ตอบ การนําสงขอมูลชื่อผูเอาประกันภัย ไมไดบังคับตองระบุคํานําหนา
12. วันที่รับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย กับวันที่รับเบี้ยปรประกันภัยจากตัวแทน/นายหนา ไดหรือไม
ตอบ ใหรายงานตามวันจริง
13. เลขที่บัตรประชาชน/ทะเบียนการคา กรณีมูลนิธิที่ไดรับการยกเวน เชน มูลนิธิสายใจไทย ซึ่งไมมีเลขที่ทะเบียน
การคา ตองรายงานขอมูลอยางไร
ตอบ ตองรายงาน และทุกหนวยงานตองมีเลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
14. มีโปรแกรมใหบริษัทตรวจสอบขอมูลกอนสงให คปภ. เหมือนที่ปจจุบันมีโปรแกรมของ TID ใหเช็ค Error กอนหรือไม
ตอบ มี
15. หมายเลขบารโคด 13 หลัก ของขอมูลรถยนตภาคบังคับไดทําการยกเลิกนําสงแลว ทําไมแบบโครงสรางขอมูลภาค
สมัครใจ แจงใหระบุเลขบารโคด มีคา Not Null/Not Blank ดวย
ตอบ - สําหรับการนําสงขอมูลรถยนตภาคบังคับ ไดมีการยกเลิกการนําสงขอมูลเลขสติ๊กเกอร และถูกแทนที่
ดวยการนําสงหมายเลขบารโคด 13 หลักแทน ดังนั้นหมายเลขบารโคด 13 หลัก ยังไมถูกยกเลิก ตอง
นําสงเขามา
- สําหรับการนําสงขอมูลรถยนตภาคสมัครใจ ไดมีการกําหนดใหระบุหมายเลขบารโคด เพื่อรองรับกรณี
การขายกรมธรรมภาคบังคับควบภาคสมัครใจ (Combine Policy) หากบริษัทประกันภัยใดขาย
กรมธรรมเฉพาะภาคสมัครใจอยางเดียว สามารถระบุเลขบารโคดเปนคาวางได
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16. ชองทางการจําหนายผานรานสะดวกซื้อ (7-eleven) ใหบริษัทประกันภัยระบุเปนชองทางการจําหนายใด
ตอบ ชองทางการจัดจําหนาย ใหบริษัทประกันภัยนําสงขอมูลตามประกาศของสํานักงาน คปภ. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศ
ภัย นายหนาประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
17. ทําไมมีการนําสงขอมูลรหัสจังหวัด, อําเภอ, ตําบล แตไมมีรหัสไปรษณีย
ตอบ มี
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ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด/ทะเลและขนสง ลําดับที่ 48, 49 แตกตางกันอยางไร
ตอบ เขาใจวา ประเด็นคําถามนี้คือ กรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน เพราะใน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด / ทะเลและ
ขนสง ลําดับที่ 48-49 ไมมี สวนคําตอบรบกวนดูที่ ถาม-ตอบ กรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน
2. กรมธรรมความรับผิด รหัสจังหวัด อําเภอ ตําบล กรณีคุมครองในประเทศเปนการคุมครองทั่วราชอาณาจักรใหระบุ
รหัสอยางไร
ตอบ หมายถึงรายการที่ 24 สถานประกอบการ และ 25 อาณาเขต ใชหรือเปลาคะ รายการที่ 24 ใหระบุเปน
ขอความ ไมเกิน 200 ตัวอักษร สวนรายการที่ 25 อาณาเขต ระบุเปนรหัสประเทศ ถาคุมครองใน
ประเทศไทยระบุ “THA”
3. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด รายการที่ 15-16 ในตารางผูรับผลประโยชน กรณีผูเอาประกันมีมากกวา 1 ชื่อ
จะสงชื่อผูรับผลประโยชนซ้ํากันทุกรายการหรือไม
ตอบ สงรายการผูรับผลประโยชนซ้ํากันทุกราย ใชคะ ตัวอยาง มีผูเอาประกันภัย 3 คน
ตารางผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชน
Field Field6 Field7
1-5
….
….
….

4.

1
2
3

1
1
1

Field8
ชื่อ-นามสกุลผูเอา
ประกันภัย
นายสมศักดิ์ ใจซื่อ
นางสาวสมฤทัย ใจซื่อ
นายสมชาย ใจซื่อ

Field
9-14
..
..
..

Field15
Field
ชื่อผูรับผลประโยชนคนที่
16-18
1
นางสมใจนึก ใจซื่อ
…
นางสมใจนึก ใจซื่อ
…
นางสมใจนึก ใจซื่อ
…

ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด/ทรัพยสิน กรณีสถานที่เอาประกันภัยมีมากกวา 1 สถานที่ จะใหรายงาน
อยางไร
ตอบ รายงานสถานที่เอาประกันภัย Location ที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

5. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จํานวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย คาบําเหน็จ ใหรายงานเฉพาะในสวน
ของบริษัทฯ กรณีเปน Co-Insurance ใชหรือไม และใชกับทุกประเภทการรับประกันภัยใชหรือไม
ตอบ ในกรณีกรมธรรมประเภท Co-Insurance ใหรายงานเฉพาะในสวนของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบ
และใชกับทุกประเภทการรับประกันภัย
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6. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใตรายการที่ 18 ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ “การประกันความเสี่ยงภัยทุก
ชนิด” ตางจาก IARs อยางไร
ตอบ ตาง เพราะลักษณะภัยตางกัน
7. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใตรายการที่ 18 ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ ที่กําหนดใหใชรหัสตามพิกัดอัตรา
เบี้ยประกันภัย ใหใชพิกัดอะไร
ตอบ พิกัดอัตราเบี้ยตามประเภทการรับประกันภัย
8. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไวภายใตรายการที่ 18 ไมตองสง
รายงานใชหรือไม
ตอบ ตองรายงานทุกรายการการรับประกันภัยของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ดูตาม ตารางที่ 2
ประเภทงานหลักและประเภทงานยอยของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่หนา ก-3
9. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใตรายการที่ 21 จํานวนเงินความรับผิดสวนแรกกรณีที่มีการกําหนด
Deductible ไวมากกวา 1 เชน กรมธรรมงานกอสรางมี Deductible หลายสวน เชน ตัวงาน เครื่องจักร TP เปนตน
ตองรายงานอยางไร
ตอบ ปรับปรุงเพิ่มตารางความคุมครอง ของกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
10. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรายงานขอมูลภายใตกรมธรรม Package ที่มีความคุมครองอยูหลายสวน
เชนหมวดที่ 1 ทรัพยสิน หมวดที่ 2 ความรับผิดบุคคลภายนอก หมวดที่ 3 ประกันโจรกรรม ฯลฯ จะใหรายงานทุน
ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยอยางไร จะใหรายงานเฉพาะหมวดแรกอยางเดียวหรือตองรายงานทุกหมวด ถาตอง
รายงานทุกหมวดจะรายงานอยางไร
ตอบ กรณีที่ 1 ถามีการออกกรมธรรมแยกตามประเภทกรมธรรม ใหรายงานตามประเภทกรมธรรมนั้นๆ คะ
กรณีที่ 2 ถามีการออกกรมธรรมรวมอยูใน 1 ฉบับ เขาใจวาเปนกรมธรรมที่ขออนุญาตจากทาง สํานัก
งานคปภ.เปนกรณีพิเศษ ตองพิจารณาวาอยูในหมวดไหน เชน หมวดทรัพยสิน หรือ หมวด
ความรับผิดตามกฎหมาย ก็ใหรายงานตามหมวดนั้น เชน หมวดทรัพยสิน รหัสประเภทงานหลัก
จะเทากับ “01” สวนรหัสประเภทงานยอยกรณีนี้ตองรายงานเปน “99”
11. ชวยสรุปรูปแบบการนําสงรหัสประเภทงานหลัก (ลําดับที่ 2) และประเภทงานยอย (ลําดับที่ 3) ของตาราง
กรมธรรม
ตอบ รูปแบบการนําสงรหัสประเภทงานหลัก (ลําดับที่ 2) และประเภทงานยอย (ลําดับที่ 3) ของ
ตารางกรมธรรม อางอิงตารางในภาคผนวก รหัสมาตรฐานสําหรับการประกันภัย เบ็ดเตล็ด หนาที่ ก-3
ถึง ก-4 ในตารางที่ 2 ประเภทงานหลักและประเภทงานยอย ของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และจะเพิ่ม
เอกสารใหดาวนโหลดการรายงานขอมูลกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ดผานชองทางการของทางสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
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12. ขอมูลขนาดของเครื่องยนต (ซี.ซี.) ที่บริษัทประกันภัยตองนําสงเพิ่มในตารางกรมธรรม คณะทํางานจะดําเนินการ
ปรับหนาตารางกรมธรรมใหรวมขอมูลเหลานี้ไดหรือไม
ตอบ ขอมูลขนาดเครื่องยนต (ซี.ซี.) มีระบุอยูในตารางกรมธรรมประกันภัย เชน กรมธรรม ประกันภัยความรับ
ผิดจากการขนสงวัตถุอันตรายทางบก
13. ตารางผูเอาประกันภัยและผูรับผลประโยชน ลําดับที่ 15 (ผูรับประโยชนคนที่ 1) และลําดับที่ 16 (ผูรับประโยชน
คนที่ 2) กรณีมีผูเอาประกันภัยหลายคน แตมีผูรับผลประโยชนคนเดียวจะตองนําสงขอมูลผูรับผลประโยชนซ้ําเขามา
ในทุกรายการหรือไม
ตอบ ใหสงชื่อผูรับผลประโยชน 1 เขามาในทุกรายการตามจํานวนผูเอาประกันภัย
14. ในกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด/ทะเลและขนสง กรณีมีความคุมครองมากกวา 3 ความคุมครอง จะระบุอยางไร
ตอบ ปรับปรุงเพิ่มตารางความคุมครอง ของกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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ประกันภัยทางทะเลและขนสง
1. ในกรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสง ตารางที่ 3 รหัสประเทศ ไมมีประเทศไทย ถาประเทศตนทาง ปลายทางเปน
ประเทศไทยตองระบุอยางไร
ตอบ รหัสประเทศไทย = “THA”
2. กรณีที่กรมธรรมตนปออกเปน Open Policy แบบ Non Deposit Premium และระหวางปออกเปน Certificate
Policy แลวรายการเบี้ยประกันภัยที่ Open Policy = 0 ไดหรือไม และการรายงาน Certificate Policy แตละ
เที่ยวของเดือนเปนรอยเที่ยวตองรายงานเที่ยวเรือยอนหลังในลักษณะสลักหลัง (U) หรือเปนการรายงานแบบ
สถานการณสงขอมูล (N)
ตอบ ใหรายงานขอมูล Policy เปนรายเที่ยวที่มีการขนสงตามCertificateและTIDปรับปรุงโครงสราง
ใหรองรับการสงขอมูลกรมธรรมที่มี ทุน ,เบี้ย และอัตราเบี้ย เปน 0 ดวย
3. กรณีที่กรมธรรม ที่ออก ระบุจํานวนเงินเอาประกัน และ เบี้ยประกันภัย ไมได
สามารถ รายงาน จํานวนเงินเอาประกันภัย = 0 ,เบี้ยประกันภัย = 0และอัตราเบี้ยประกันภัย =0 ได
หรือไม ตามโครงสราง หามเปน 0 กรณีเปนกรมธรรม
ตอบ ใหบริษัทประกันภัยรายงานขอมูลเขามาตามความเปนจริง
4. การประกันภัยทางทะเลและขนสงโดยปกติตอง มีการกําหนด ชื่อเรือ และ Voice เรือหรือเที่ยวเรือ ในโครงสราง ไม
ตองรายงาน ขอมูล หรือไม
ตอบ ใหบริษัทประกันภัย รายงานขอมูล “ชื่อเรือ” และ “Voiceเรือหรือเที่ยวเรือ”เขามาดวย
5. จํานวนเงินคาเสียหายสวนแรกของการรับประกันภัยทางทะเลและขนสง มีการกําหนดเปน
ขอความจะใหรายงานอยางไร ตามแบบกําหนดใหสงเปนตัวเลขที่นั้น( และการรับประภัยอื่นๆ ดวย
ตอบ ปรับปรุงโครงสรางใหรองรับความรับผิดสวนแรก เปนขอความไดดวย โดยการเพิ่มฟลลรองรับ
ขอความ “ความรับผิดสวนแรก …” คือ 1) จํานวนเงินความรับผิดสวนแรก กําหนดเปน Number(12,2)
2) ความรับผิดสวนแรก กําหนดเปน String (100)
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ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
1. ในกรมธรรมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กรณียกเลิกกรมธรรม ตารางกรมธรรม รายการที่ 6 สงคา “6” (ประเภท
รายการ) แลว รายการที่ 25 เบี้ยประกันภัยสงคาอยางไร และจะสัมพันธกับตารางรับ/คืน เบี้ยประกันหรือไมอยางไร
ตอบ เบี้ยประกันภัย สงเปนคาติดลบตามสลักหลัง
2. ในกรมธรรมประกันอุบัติเหตุแบบกลุม (ก-3 [06,02], [06,03]) หากไมสามารถแยกประเภทได ไมสามารถระบุชื่อได
จะตองสงขอมูลอยางไร
ตอบ ประเภท 06,02 หมายถึงกธ.อุบัติเหตุกลุมที่ระบุสมาชิกได หมายถึงกรณีที่สามารถระบุชื่อผูเอา
ประกันภัยได
ประเภท 06,03 หมายถึง กธ.อุบัติเหตุกลุมที่ไมสามารถระบุสมาชิกได (หมายถึง ระบุชื่อไมได) ให
รายงานเปน ประเภทของผูเอาประกันภัย ที่ออกในกธ. เชน พนักงานทํางานในสํานักงาน 100 คน ,
พนักงานทํางานนอกสํานักงาน 20 คน, ผูบริหาร 10 คน เปนตน
3. กรมธรรมอุบัติเหตุรายป เดี่ยว กลุม และนักเรียน ที่ปจจุบันสงขอมูลเปน Excel จะมีการยกเลิกการสงหรือไมเมื่อเริ่ม
ใชโครงสรางขอมูลฯ (ปจจุบันไมมีการสงขอมูล PA เปน Text file)
ตอบ ถามีการนําสงขอมูลในโครงการ IBS. สมบูรญ แลว ยกเลิกการนําสง Excel
4. กรมธรรมอุบัติเหตุที่สงรายปจะถูกยกเลิกไปหรือไม หากมีการสงแบบรายเดือนแลว
ตอบ ถามีการนําสงขอมูลในโครงการ IBS.รายเดือนแลว ยกเลิกการนําสงรายป
5. กรณีที่กรมธรรม ที่ออกระบุจํานวนเงินเอาประกัน และเบี้ยประกันภัย ไมได สามารถ รายงาน จํานวนเงิน
เอาประกันภัย = 0 ,เบี้ยประกันภัย = 0และอัตราเบี้ยประกันภัย =0 ไดหรือไมตามโครงสราง หามเปน 0
กรณีเปนกรมธรรม
ตอบ ใหบริษัทประกันภัยรายงานขอมูลเขามาตามความเปนจริง
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ประกันภัยทรัพยสินและอัคคีภัย
1. รายการโครงสรางขอมูลใหมภายใตเงื่อนไข Not Null / Not Blank เปนขอมูลบังคับที่บริษัทตองนําสงและขาดไมไดใช
หรือไม หากไมใช ทางบริษัทฯ จะทราบไดอยางไรวาขอมูลไหนเปนขอมูลบังคับขอมูลไหนเปนขอมูลที่สามารถเวนได
ตอบ รายการโครงสรางขอมูลใหม เปนขอมูลบังคับที่บริษัทประกันภัยตองนําสง สวนกรณีที่มีบางขอมูล ที่
สามารถขาดได ใหพิจารณาจากเอกสาร แบบรายการโครงสรางขอมูลในคอลัมน “การตรวจสอบขอมูล
ขั้นตน” ถามีการแจงวา Not Null/Not Blank หมายถึงฟลดดังกลาวเปนขอมูลบังคับ
2. หนาตารางกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินตองมีการเปลี่ยนแปลงใหมีชองกรอกขอมูลที่ตองนําสงใหครบเหมือนกรมธรรม
อัคคีภัยหรือไม
ตอบ กรณีถามีขอมูลไมครบถวนตามประกาศ ควรตองมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ใหครบถวน
3. รายการที่ 8 (ลําดับที่สลักหลัง) ระบุไววาหากลําดับที่สลักหลัง = 1 ประเภทสลักหลังตองไมใช 6 (เขาใจวาประเภทสลัก
หลังที่ 6 หมายถึงสลักหลังยกเลิกกรมธรรมประกันภัย) จําเปนตองเปนเชนนี้หรือไม เพราะในความเปนจริงสลักหลัง
ยกเลิกสามารถเปนการทําสลักหลังฉบับแรกได
ตอบ มีการแกไขขอความในเอกสาร แลวคะ จะนําขึ้นให Download ใหมอีกครั้ง
4. เนื่องจากระบบของบริษัทฯ จะบันทึกและมีหมายเลขลําดับที่ของการแกไขภายในเปนหมายเลขลําดับที่ของสลักหลัง
เชน การแกไขเนื่องจากการพิมพขอความผิดจากขั้นตอนของการคียขอมูลกอนสงเอกสารใหลูกคา หรือเกี่ยวกับการ
แกไขขอมูลในสวนของการประกันภัยตอ อยากทราบวาการแกไขเหลานี้ไมเขาขายขอ 1-7 ภายใต “ประเภทรายการ
ขอมูล” หรือไม บริษัทฯ ตองนําสงขอมูลเหลานี้หรือไม หากตองสงแลวจะตองอางอิงดวยหมายเลขใด
ตอบ กรณีดังกลาวเขาใจวาเปน สลักหลัง ที่ไมกระทบกับเบี้ย ใหรายงานขอมูลในฟลด
ประเภทรายการขอมูล = 4
5. ขอความหมายหรือตัวอยางของ วันที่ออกเอกสาร และ วันที่ทําสัญญา
ตอบ วันที่ออกเอกสาร =วันที่ทํากรมธรรม, หรือวันที่ทําสลักหลัง
วันที่ทําสัญญา = วันที่ผูเอาประกันภัยตกลงทําสัญญากับบริษัทประกันภัย
6. ในกรณีที่เปนสลักหลัง วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง (19) และวันที่เริ่มความคุมครอง (20) ใหระบุเปนเดียวกันใชหรือไม
ตอบ ไมใช วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง หมายถึง สลักหลังดังกลาวเริ่มมีผลบังคับ ณ วันไหน สวนวันที่เริ่ม
ความคุมครองหมายถึง วันที่เริ่มความคุมครองของกรมธรรม
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7. รายการที่ 36 ในกรณีที่มีทุนประกันภัยกอนเดียวแตคุมครองสถานที่เอาประกันภัยมากกวา 1 สถานที่ โดยที่ไมไดแยก
ทุนประกันภัยของแตละสถานที่มาให จะตองรายงานอยางไร
ตอบ ตัวอยางการสงขอมูล
กธ.มีทุนประกันภัยรวม ทั้งกรมธรรมโดยมี สิ่งปลูกสราง 30,000,000 บาท เฟอรนิเจอร 10,000,000
บาท เครื่องจักร 50,000,000 บาท คุมครอง 3 สถานที่ตั้งทรัพยสิน การรายงานจะเปนดังนี้
ตารางกรมธรรมประกันภัย
…
…
…
…

Field4
0
1
2
3

…
…
…
…

Field44
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

Field45 Field46 Field47
10,000,000
0.00 50,000,000
10,000,000
0.00 50,000,000
10,000,000
0.00 50,000,000
10,000,000
0.00 50,000,000

Field 48
0.00
0.00
0.00
0.00

Field49
0.00
0.00
0.00
0.00

…
…
…
…

การสงขอมูล ลําดับที่สถานที่ตั้งทรัพยสิน ลําดับที่ 0 หมายถึง รายการขอมูลที่เปนขอมูลรวมของทั้งกธ.
สวน ลําดับที่ตั้งที่ 1,2,3 จะเปน จะเปนรายละเอียดของแตละสถานที่ตั้ง โดยในกรณีเชนนี้ ถาไมสามารถแยกได
อนุโลมใหสงเปน ยอดรวมในทุกๆ ลําดับที่ตั้งได
8. รายการที่ 49 ระบุไววาจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมของรายการทรัพยสินที่ไมสามารถแยกไดตามรายการ 43 44 45
46 หรือ 47 ที่ถูกตองเปนรายการที่ 44-48 ใชหรือไม
ตอบ ใช และมีการแกไขขอความในเอกสารเรียบรอยแลว จะนําขึ้นให Download ใหมอีกครั้ง
9. รายการที่ 49 ตางจากรายการที่ 48 อยางไร
ตอบ
รายการที่ 48 หมายถึง จํานวนเงินเอาประกันภัยรายการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก รายการ สิ่งปลูกสราง,
เฟอรนิเจอร, เครื่องจักร, สต็อกสินคา
รายการที่ 49 หมายถึง จํานวนเงินเอาประกันภัยที่เปนรายการ สิ่งปลูกสราง, เฟอรนิเจอร, เครื่องจักร,
สต็อก สินคา หรือรายการอื่นๆ ที่ไมสามารถแยกได จะนํามารายงานที่รายการ 49 เชน
กธ.อัคคีภัย คุมครอง 2 สถานที่ตั้งทรัพยสิน
สถานที่ตั้งที่ 1 ทุนประกันภัยสําหรับทรัพยสิน 50,000,000 บาท
สถานที่ตั้งที่ 2 ทุนประกันภัยสําหรับ ทรัพยสิน 100,000,000 บาท
ตารางกรมธรรมประกันภัย
Field4
Field44 Field45 Field46 Field47
Field 48
Field49
… 0
…
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000 …
… 1
…
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000 …
… 2
…
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000,000 …
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10. สําหรับรายงานที่ 56-69
ก. ตองรายงานสําหรับกรมธรรม IARs และ BI ดวยหรือไมหรือใชสําหรับกรมธรรมอัคคีภัยอยางเดียว
ตอบ ตองรายงาน
ข. หากตองรายงานจะใหรายงานอยางไร ในกรณีที่ Sub-limit ของกรมธรรม IARs และ BI เปน Limit รวมกัน
ตอบ ในความคุมครองแตละรายการใหรายงานมาเปนยอดรวมเลยได เนื่องจากจะสามารถตรวจสอบได ทุนใน
แตละรายการเปนทุนรวมกันมาหรือไม โดยจะดูจาก รายการที่ 36 จํานวนเงินเอาประกันภัย (จะเปน
จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามสถานที่ตั้งทรัพยสิน ซึ่งรายการนี้จะเปนทุนที่รวม BI ดวยแลว)
ค. ในกรณีที่มีหลายสถานที่เอาประกันภัยแต Sub-limit ที่ให เปน Sub-limit เดียวสําหรับทุกๆสถานที่เอาประกันภัย
ไมไดเปน Sub-limit ตอสถานที่เอาประกันภัย จะตองรายงานอยางไร
ตอบ ใหสงทุนรวมมาในทุกๆ ลําดับที่ตั้งทรัพยสิน (ดูตัวอยางจากขอ 8.)
11. รายการที่ 71 ความรับผิดสวนแรก กรณีที่กรมธรรมมีการระบุ Deductible ไวสําหรับหลายรายการจะใหรายงาน
อยางไร และหาก Deductible ระบุเปน % เชน 10% ของจํานวนทุนเอาประกัน จะตองรายงานอยางไร
ตอบ ปรับปรุงโครงสรางใหรองรับความรับผิดสวนแรก เปนขอความไดดวย โดยการเพิ่มฟลลรองรับ
ขอความ “ความรับผิดสวนแรก …” คือ 1) จํานวนเงินความรับผิดสวนแรก กําหนดเปน Number(12,2)
ความรับผิดสวนแรก กําหนดเปน String (100
12. ในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน สถานะของการสงขอมูล ถายกเลิกใช D หรือ C (ขอมูลในเอกสารทั้ง 2 ชุดไม
เหมือนกัน)
ตอบ สถานะของการสงขอมูล กรณียกเลิกรายการ ใหใช “C”
13. ในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน รหัสบล็อกยังใชเหมือนเดิมหรือไม เนื่องจากในรหัสบล็อกจะมี อําเภอ/จังหวัด ดวย
ซึ่งรหัสดังกลาวอาจจะไมเหมือน รหัสตําบล/อําเภอ/จังหวัดใหม
ตอบ รหัสบล็อก ยังใชเหมือนเดิมตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย
14. ในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน การปด Claim สถานะ “2” ตองสงทุกๆ ประเภทการจายหรือไม
ตอบ กรณีที่มีการจายหลายๆ ประเภทรายการ พรอมกับปดเคลม ในคราวเดียวกัน การรายงานสถานะปด
เคลมตองรายงานทุกประเภทการจาย
15. ในกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน อัตราสวนลดอื่นๆ ประกอบดวยสวนลดใดบาง รวม Long term หรือไม
ตอบ ไมไดรวมสวนลด Long Term
16. กรณีที่สถานประกอบการที่ตองใหระบุไมเกิน 200 ตัวอักษร / 1 ครั้ง หากมีกรณีที่เกิน 200 ตัวอักษรจะตอง
ทําอยางไร
ตอบ เพิ่มขนาดการนําสงขอมูล ใหเปน 500 ตัวอักษร
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17. กรณีทําสลักหลังเพิ่มทุนพรอมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันในสลักหลังฉบับเดียวกัน ในสวนของ field ประเภท
รายการขอมูล (ลําดับฯ) จะระบุเปนคาใด ระหวาง
2 = ขอมูล ส/ล กรณีปรับเบี้ยเพิ่ม หรือ
5 = ขอมูล ส/ล กรณีเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัย
ตอบ ใหระบุคา 2 (ขอมูลสลักหลัง-ในกรณีมีการปรับเบี้ยเพิ่ม)
18. ตารางรายการกรมธรรมประกันภัยลําดับที่ 35 (พื้นที่ภายในอาคาร) การตรวจสอบขอมูลขั้นตนแจงใหระบุวามีความ
ยาวไมเกิน 2 ตัวอักษร หากพื้นที่จริงมีมากกวา 100 ตารางเมตร (3 หลัก) จะใหระบุขอมูลอยางไร
ตอบ ใหระบุคาตัวเลขจํานวน 10 หลัก และทศนิยม 2 หลัก
19(**). ในกรณีที่กรมธรรมไมไดระบุที่อยูในตางประเทศใหชัดเจน หรือขอบเขตความคุมครองในตางประเทศเปน
Worldwide (ทั่วโลก) จะใหระบุไวในขอ 3 อยางไร
ตอบ ไมเขาใจคําถาม
20(**). รายการที่ 52 ในกรณีเปนกรมธรรมความเสี่ยงภัยทรัพยสิน ที่มีการขยายความคุมครองไปถึงการประกันภัย
เครื่องจักร จะตองรายงานเบี้ยประกันภัยอยางไร แยกรายงานการประกันภัยเครื่องจักรไปที่เบ็ดเตล็ดใชหรือไม
หรือใหรวมอยูภายใตทรัพยสิน และหากเบี้ยประกันภัยไมไดแยกจะตองรายงานอยางงไร
ตอบ ไมเขาใจคําถาม
21. การสงขอมูลของกรมธรรมอัคคีภัย และ IARs ทุกๆ สัปดาห (โดยใช Format เกา) จะถูกยกเลิกไปหรือไม หากไม
ยกเลิกจะใหใชในรูปแบบใด
ตอบ เมื่อโครงการ IBS. แลวสมบูรญ ใหยกเลิกการนําสงรูปแบบเดิม และใหนําสง ใน IBS. ทุก 7วันเหมือนเดิม
22. กรณี ที่ทางบริษัทประกันภัยใชเลขที่กรรมธรรม /เลขสลักหลังตลอดชีพ คือเมื่อนํากรมธรรม/สลักหลัง
นั้นมาตอออายุในปตอไปยังคงเปนเลขเดิมใหรายงานอยางไรตามโครงสรางหามซ้ํา(ของระบบงาน Non-Moto )
ตอบ ใหนําสง เลขที่กรรมธรรม /เลขสลักหลัง ตามเอกสารกรมธรรมประกันภัย
หมายเหตุ
คําถามขอที่ (**) : ไมเขาใจคําถาม
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แผนการดําเนินงานและกระบวนการนําสงขอมูล
1. เนื่องจากทางบริษัทมีโครงการพัฒนาระบบตามแผนพัฒนาระบบของบริษัทซึ่งไมไดวางแผนเผื่อในเรื่องของการจัดทํา
ระบบการสงขอมูลตามโครงการ IBS หากบริษัทไมสามารถทดสอบไดทันตามกําหนดการของ คปภ. ทางบริษัทจะตอง
ทําอยางไร
ตอบ สําหรับระยะเวลาในโครงการ Insurance Bureau นี้ เวลาเหลืออีกประมาณ 10 เดือน นาจะเพียงพอ
สําหรับบริษัทที่จะทําการทดสอบระบบ เตรียมขอมูลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับโครงสรางใหม
ที่ประกาศ
2. การติดตั้ง CA ที่เครื่องคอมพิวเตอร จะตองมี Spec เครื่อง อยางไรบางในการที่จะทําใหสามารถ Upload ขอมูลได
ตอบ ตามนโยบายของ คปภ. นั้นไมไดจํากัดในเรื่องผูใหบริการ CA และในสวนคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร ไมไดมีการกําหนดวาจะตองใชคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรอยางไร ขึ้นอยูกับปริมาณ
ขอมูลของทานวามีมากนอยเพียงใด
3. กรณีนําเขาขอมูลผานระบบ i-Form ไมทัน และนําเขาขอมูลในเดือนถัดไป ระบบจะบันทึก เปนงานของขอมูลเดือนใด
และมีที่ใหระบุขอมูลวาเปนงานเดือนใดหรือไม รวมทั้งในกรณีของระบบอัพโหลดไฟลดวย
ตอบ ระบบ i-Form จะยึดตามวันที่นําเขาขอมูล (System Date) และในสวนของการอัพโหลด ระบบจะยึด
ตามตําแหนงของชื่อ XML File
4. CA ที่บริษัทใชอยูนั้นมีการใชสงขอมูลแบบ Real-time กับสํานักงาน คปภ. อยูแลว ไมทราบวา สามารถใช CA เดิมได
หรือไม หรือควรใช CA แยกตางหาก และในกรณีมีผูใชงานหลายคนจะตองใช CA ที่เปน แบบนิติบุคคลหรือแยก
รายบุคคล
ตอบ ในโครงการ Insurance Bureau ไมไดจํากัดเรื่องของ CA วาจะตองเปนแบบใด ทางสํานักงาน คปภ.
อนุญาตใหใช CA จาก ผูใหบริการ CA คายใดก็ได เพียงแตจะตองดําเนินการลงทะเบียนกอน เพื่อสามารถระบุได
วานําสงขอมูลมาจากที่ใด และ CA นั้นตองไมหมดอายุ และมีขอจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งไมรองรับอุปกรณ
เขาและถอดรหัส (Token)
5. อยากทราบเรื่องของกําหนดการดําเนินงานตอไป ตามกําหนดการเดือนพฤษภาคมเปนชวงฝกอบรมสําหรับ UAT และ
ทดสอบระบบ จากนั้นเดือนกรกฎาคมเปนชวงเวลาทดสอบระบบกับบริษัทประกันภัย ซึ่งมีระยะเวลาหางกันเพียงแค 2
เดือนเทานั้น ไมทราบวามีขั้นตอนในเรื่องการใหขอมูลหรือรายละเอียดหลังจากการประชุมนี้อยางไร
ตอบ ภายในประมาณเดือนเมษายน จะมีการเชิญทางเจาหนาที่ฝายระบบสารสนเทศ (IT) มาประชุมเพื่อ
ปรึกษาเรื่องทางเทคนิค เชน การตั้งคา การสงรับคาพารามิเตอร เปนตน
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6. เมื่อมีการนําสงขอมูลใหระบบ Insurance Bureau แลวบริษัทประกันภัยยังตองนําสงขอมูลผานระบบเดิมหรือไม
ตอบ หากระบบ Insurance Bureau สามารถเก็บขอมูลครอบคลุมดังที่เคยจัดสงผานระบบ เดิมแลว ทาง
สํานักงาน คปภ. จะยกเลิกรายงานที่เคยจัดสงทั้งหมด และกรณีสมุด ทะเบียนประกันภัยทรัพยสินที่
บริษัทประกันภัยจะตองลงรายการในสมุดทะเบียนภายใน 7 วัน ยังไมมีการยกเลิก ตองรายงานขอมูล
จนกวาจะมีการประกาศแกไขเปลี่ยนแปลง
7. การทดสอบขอมูลในเดือน กรกฎาคม 2558 จะทดสอบทุกประเภทกรมธรรมใชหรือไม
ตอบ ทุกประเภทกรมธรรม
8. เมื่อโครงสรางขอมูลฯ ทุกประเภท เริ่มรายงานในวันที่ 1 มกราคม 2559 แลว แบบรายงานที่บริษัทฯ ตองสงหรือทํา
แบบรายงานเก็บไวเพื่อให คปภ. ตรวจสอบ เชน ทบ.1 รายงานตามชองทางการขาย รายงานกรมธรรมไมโครอินชัว
รันส หรือรายงานอื่นๆ จะตองยกเลิกหรือไม
ตอบ บริษัทฯยังคงตองจัดทํารายงานเก็บ เพื่อสํานักงานคปภ. เรียกตรวจสอบ (ตาม พรบ. )
9. รอบการสงรายงานโครงสรางขอมูลฯ ใหม จะเปนรอบรายเดือนใชหรือไม และจะกําหนดวันที่สงเปนวันที่เทาใด
ตอบ รอบการนําสง
- MC นําสงภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
- MV นําสงภายในสิ้นเดือนถัดไป
- FI นําสงภายใน 7
- MR,MI ,IAR, AP+H นําสงภายในสิ้นเดือนถัดไป
10. ถาระบบ IBS ทํางาน และมีการสงขอมูลสม่ําเสมอแลวการทําทะเบียนรับประกันภัยทะเบียนสินไหม และการจัดสง
รายงานของกรมธรรมและสินไหมที่เคยสงเดิมใหกับ คปภ. จะยกเลิกไปในอนาคตหรือไม
ตอบ บริษัทฯยังคงตองจัดทํารายงานเก็บ เพื่อสํานักงาน คปภ. เรียกตรวจสอบ (ตาม พรบ. )
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ประเด็นอื่น ๆ
1. ระบบ Claim ที่ใชอยู ถาปด Claim แลวยอดประมาณที่คางอยูจะถูก Auto Clean ใหเปน Ø เพราะฉะนั้นจะสงยอดที่
คางใหไมได
ตอบ ใหนําสงจํานวนเงินสินไหมทดแทนคางจายเปน 0 และสงสถานะปดเรื่องรายการ สินไหมทดแทนเปน
รหัสสถานะรายการ “2”
2. ชื่อแฟมขอมูลที่หามซ้ําหากสงไปตรวจแลวไมผานในขั้นตรวจสอบขั้นตนหรือเชิงลึกสามารถใชชื่อแฟมขอมูลเดิมได
หรือไม
ตอบ ไมได โดยจะตองนําสงลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูลใหมไมใหซ้ํากับขอมูลชุดเดิม
3. ลําดับที่การจาย Claim เปนการเรียงลําดับตอหนึ่ง Claim Number ใชหรือไม
ตอบ ใช
4. หากระบบไมมีการเก็บเลขที่เช็ค สามารถสงคา Blank ไดหรือไม
ตอบ ไมสามารถนําสงคา Blank ได เนื่องจาก คปภ.กําหนดใหสง
5(**). กรณี BND ถามีเพิ่มทุนประกันภัยและเพิ่มเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัยที่สงจะเปนทุนประกันภัยที่เพิ่มแลวเบี้ย
ประกันภัยที่สงจะเปนเบี้ยประกันภัยสวนที่เพิ่มเทานั้นใชหรือไม และเหมือนกันทุก Class ใชหรือไม
ตอบ (ไมเขาใจคําถาม)

หมายเหตุ
คําถามขอที่ (**) : ไมเขาใจคําถาม
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