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ประกาศนายทะเบียน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
พ.ศ. .... 

---------------------------------- 
  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอา
ประกันภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคสองและมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2550 นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทรายงาน 
การรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยตามพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556  
 
  ข้อ 4  ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดการคุ้มครอง และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ตามรายการและโครงสร้างข้อมูลที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนทันทีหลังจาก
การรับประกันภัย การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แล้วแตก่รณ ี(Real Time) 
   
             ประกาศ ณ วันที่        สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  
 
 
 

        (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                          เลขาธิการ 

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
       นายทะเบียน 
 

 



 

หน้าที่ 1 

แบบรายการและโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

(เอกสารแนบท้ายตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ. .... ลงวันที่.......................................) 

 
  รายละเอียดแบบรายการและโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  
  1. ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลัง 
  2. ภาคผนวก ก. ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภัย 
  3. ภาคผนวก ข. ตารางที่ 2 รหัสประเภทรถ 
  4. ภาคผนวก ค. ตารางที่ 3 รหัสจังหวัด 
  5. ภาคผนวก ง. ตารางที่ 4 รหัสประเทศ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 
  6. ภาคผนวก จ. ตารางที่ 5 รหัสยี่ห้อรถ 
  7. ภาคผนวก ฉ. ตารางที่ 6 รหัสสถานที่ตั้งจุดจำหน่ายกรมธรรม์ 
หมายเหตุ : ภาคผนวก ก. ข. ค. และ ง. และ จ. สามารถตรวจสอบรหัสได้จากระบบรายงานข้อมูลประกันภัยรถ 
ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : CMIS) ส่วนภาคผนวก ฉ. สามารถตรวจสอบรหัสจาก
รายงานที่บริษัทได้แจ้งต่อนายทะเบียนไว้แล้ว  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

หน้าที่ 2 

1. ตารางรายละเอียดองค์ประกอบของแบบรายการกรมธรรม์ประกันภัย และสลักหลัง 
 

ลำดับ  ชื่อข้อมูลภาษาไทย 
 

คำอธิบาย 
 

Data 
Type/Size 

 

ตัวอย่างข้อมูล 
 

ความต้องการ 
ข้อมูล  

1 รหัสบริษัทประกันภัย รหัสบริษัทประกันภัย ตามทีส่ำนักงาน 
คปภ. กำหนด (อ้างอิงตารางที1่) 

string(4) 9999 ขาดไมไ่ด ้

2 เลขท่ีกรมธรรม์
ประกันภัย 

เลขท่ีกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่บริษัท 
ประกันภัย  กำหนด 

string(30) DM7244002393001001 ขาดไมไ่ด ้

3 วันท่ีทำสัญญา
ประกันภัย 

วันท่ีทำสัญญาประกันภยัโดยจัดสง่เป็น
ปี ค.ศ. 

date 
(yyyymmdd) 

20220131 ขาดไมไ่ด ้

4 วันท่ีเริ่มต้นระยะเวลา 
ประกันภัย 

วันท่ีเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย 
โดยจดัส่งเป็นปี ค.ศ. 

date 
(yyyymmdd) 

20220131 ขาดไมไ่ด ้

5 วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลา 
ประกันภัย 

วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภยั 
โดยจดัส่งเป็นปี ค.ศ. 

date 
(yyyymmdd) 

20230131 ขาดไมไ่ด ้

6 รหัสประเภทรถ รหัสประเภทรถ (อ้างอิงตารางที่ 2) string(5) 1.30 ขาดไมไ่ด ้
7 รหัสจังหวัดทะเบียนรถ รหัสจังหวัดตามที่จดทะเบยีนรถ  

(อ้างอิงตารางที่ 3) 
string(2) 10 ขาดไมไ่ด ้

8 รหัสประเทศทะเบียนรถ รหสัประเทศทะเบียนรถ (อ้างอิงตารางที ่4) string(3) THA ขาดไมไ่ด ้
9 เลขทะเบยีนรถ เลขทะเบยีนรถตามที่จดทะเบียน string(20) กข1234 ขาดไมไ่ด ้
10 เลขตัวรถ/เลขตัวถัง เลขตัวรถหรือเลขตัวถัง string(50) MR053HY9909099090 ขาดไมไ่ด ้
11 หมายเลขยืนยันบุคคลผู้

เอาประกันภัย 
หมายเลขท่ีแสดงถึงผูเ้อาประกันภยั 
เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 

string(20) 1234567890123 ขาดไมไ่ด ้

12 ช่ือผู้เอาประกันภัย ช่ือของผู้เอาประกันภัย string(120) ประกัน ขาดไมไ่ด้  
13 ช่ือสกุลผู้เอาประกันภัย ช่ือสกุลของผู้เอาประกันภัย string(50) ร่วมทดสอบ ขาดได้ เฉพาะ

กรณผีู้เอา
ประกันภัยที่
เป็นนิติบุคคล 

14 เลขท่ีใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย 

เลขท่ีใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันภัย ท่ีได้รบัความเห็นชอบจาก
สำนักงาน คปภ. 

string(20) ว9999/2556 ขาดไมไ่ด ้

15 รหัสสถานท่ีตั้งจุด
จำหน่ายกรมธรรม ์

รหัสสถานท่ีตั้งจุดจำหน่ายกรมธรรม์  
ที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนไว้แล้ว 

string(15) 102 ขาดได ้

16 รหัสยีห่้อรถ รหัสยีห่้อรถตามที่ไดจ้ดทะเบยีนรถกับ
กรมขนส่งทางบก 

string(15) VB00792 ขาดไมไ่ด ้

17 ช่ือรุ่นรถ ช่ือรุ่นรถ string(65) CITY   ขาดไมไ่ด ้
18 ช่ือสีรถ ช่ือสีรถ string(65) ขาว ขาดไมไ่ด ้



 

หน้าที่ 3 

ลำดับ  ชื่อข้อมูลภาษาไทย 
 

คำอธิบาย 
 

Data 
Type/Size 

 

ตัวอย่างข้อมูล 
 

ความต้องการ 
ข้อมูล  

19 วันท่ีสลักหลังมีผล วันท่ีสลักหลังกรมธรรม์ประกันภยัมีผล date 
(yyyymmdd) 

20220201 ขาดไมไ่ด้ 
(กรณีเป็นการ
สลักหลัง) 

20 เลขท่ีสลักหลัง เลขท่ีสลักหลังตามท่ีบริษัทประกันภัย 
กำหนด 

string(35) DM7048001651001001 ขาดไมไ่ด้ 
(กรณีเป็นการ
สลักหลัง) 

21 รหัสประเภทข้อมูล รหัสประเภทข้อมูล กรณีเบีย้ประกันภัย
เพิ่ม ลด หรือ 
ไม่เปลี่ยนแปลง และกรณีการบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยก่อนสิ้นสดุความ
คุ้มครอง 

string(2)  
P=เบี้ยเพิ่ม  
R=เบี้ยลด  
N=เบี้ยไม่
เปลี่ยนแปลง 
C=บอกเลิก
กรมธรรม์
ประกันภัย โดย
บริษัทประกันภยั 
X=บอกเลิก
กรมธรรม์
ประกันภัย โดย
ผู้เอาประกันภัย 

 
P,R,N,C,X 

ขาดไมไ่ด้ 
(กรณีเป็นการ
สลักหลังและ
กรณีบอกเลิก
กรมธรรม์
ประกันภัยก่อน
สิ้นสุดความ
คุ้มครอง) 

หมายเหตุ : 
๑. ขนาดในช่อง Data Type/Size หมายถึง จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถระบุในองค์ประกอบ 
๒. เลขทะเบียนรถ ให้บันทึกตามคู่มือการจดทะเบียนของรถคันเอาประกันภัย และเพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลใน

ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ กรณีรหัสประเทศไม่ใช่ “THA” เลขทะเบียนรถท่ีไม่สามารถระบุได้ให้ระบุ "AA” เท่านั้น  
๒.๒ กรณีรถราชการที่ไม่ใช้ทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก ให้ระบุเลขบนแผ่นป้ายทะเบียน 
๒.๓ กรณรีถที่ใช้ทะเบียนรถป้ายแดงให้ระบคุำว่า “ใหม”่   
๒.๔ กรณีรถทีไ่มส่ามารถระบทุะเบียนรถได้ ให้ระบคุำว่า “ไม่มีทะเบียน” 
๒.๕ ระบุเลขทะเบียนรถให้ถูกต้องครบถ้วน  

๓. เลขตัวรถ/เลขตัวถัง เพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติดังนี้ 
๓.๑ ไม่ให้เพ่ิมเติมตัวอักษรอื่นใดเข้าไปในตัวเลขตัวรถที่จดจากตัวรถจริง ๆ 
๓.๒ หากเลขตัวรถมีช่องว่างระหว่างชุดตัวอักษร หรือตัวเลขที่ประกอบกันขึ้นเป็นเลขตัวรถ ให้ตัดช่องว่าง 
เหล่านั้นออกให้หมด  


