
 
 

สรุปประเดน็ คาํถาม – คาํตอบ   โครงการ IBS (สํานักงาน คปภ.)  : Go-Live  01 ม.ค. 2561 

 

 

Table of Contents 

หวัเรื่อง :    ปัญหาดา้นเทคนิค Data  Conversion ............................................................................................................................................................................................................ 1 

หวัเรื่อง :    ปัญหาเกี่ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูล Data Conversion ................................................................................................................................................................................... 5 

หวัเรื่อง :    ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูล และ การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS ............................................................................................................................ 8 

หวัเรื่อง :    ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS ................................................................................................................................................................................. 14 

หวัเรื่อง :    ปัญหาแนวทางปฏิบตัิตามนโยบาย ............................................................................................................................................................................................................. 27 

 



 

1 
 

สรุปประเดน็ คาํถาม – คาํตอบ   โครงการ IBS (สํานักงาน คปภ.) : Go-Live  01 ม.ค. 2561     

หัวเรื่อง :    ปัญหาด้านเทคนิค Data  Conversion  

คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ/

ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. ลง program conversion แลว้ขึ้น error ไม่สามารถติดต่อฐานขอ้มูลได ้ เบื้องตน้ตรวจสอบ office version วา่เป็น 64 bit หรือ 32 bit ใหท้าํการติดตั้งใหต้รง

กบั office version หรือกรณีลง 64 bit แลว้ยงัมี error ใหล้องถอย version เป็น 32 bit 

แทน 

 

19/12/60 

2. สามารถ Download Program :  Data Conversion  ไดท้ี่ไหนบา้ง ช่องทาง Web ของสาํนกังาน คปภ. 

สามารถดาวโหลดไดท้ี่ www.oic.or.th/ibs/Non_life 

 
 

และ Link  ที่สาํนกังาน คปภ. จดัเตรียม  

64 bit  

20/12/60 

Last 

Updated 

21/12/60 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ/

ปรับปรุง

ล่าสุด 

https://drive.google.com/open?id=0B0CSDTPDP8T7NHYtWDlSMkNLcEk 

  

32 bit 

https://drive.google.com/open?id=0B0CSDTPDP8T7ZjBreGFlV2lOMlU 

  

และช่องทาง Web ของสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย   

สามารถ download  โปรแกรมล่าสุดไดท้ี่  https://www.tgia.org/ibs-1/download-

TH_8  

หวัขอ้ :  การนาํส่งขอ้มูล Conversion ไปยงัสาํนกังาน คปภ. (Update Version 24-

01-2017) 

 

3. การจดัส่งขอ้มูลตั้งตน้ในรูปแบบของ CD/DVD พร้อมใบนาํส่ง   ใหน้าํส่งอยา่งไร นาํส่งมายงั สาํนกังาน คปภ. เลขที่ 22/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขต

จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวนัและเวลาทาํการ ภายในวนัที่  15 มกราคม 

2561 

15 ม.ค. 61 

4. เกี่ยวกบักรอบเวลาของโครงการ  IBS.    ดูขอ้มูลไดจ้ากที่ใด สามารถดูรายละเอียดหนงัสือจากสาํนกังาน คปภ. เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดใชง้านระบบ

ฐานขอ้มูลกลางดา้นการประกนัวนิาศภยั (IBS) ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของสาํนกังาน คปภ. 

ไดท้ี่ https://drive.google.com/open?id=1Im2ZLkjzcaoLwIsB60p8yXPS95u7xYhU 

 

โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดงันี้ 

1.สาํนกังาน คปภ.เปิดลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชง้านและใบรองรับอิเลก็ทรอนิกส์ ตั้งแต่

วนัที่ 17 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป โดยทาํการลงทะเบียนไดท้ี่ https://ibs.oic.or.th   

15 ม.ค. 61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ/

ปรับปรุง

ล่าสุด 

เป็นรหสัผูใ้ชง้านชัว่คราวใชง้านได ้30 วนั (ตั้งแต่วนัที่ 17 ธ.ค. 2560 – 16 ม.ค. 

2561)  

2.ทาํการจดัส่งขอ้มูลตั้งตน้ยอ้นหลงั 5 ปี (2556 - 2560) จดัส่งในรูปแบบ CD/DVD 

พร้อมใบนาํส่งมายงั สาํนกังาน คปภ. 

3.ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02-5153995-9 

ต่อ 7625, 7627, 7716, 7208, 7622, 7624   หรืออีเมล ์it@oic.or.th 

 

(หมายเหตุ    ณ วนัที่ 15 ม.ค. 2561  สาํนกังาน คปภ.  ขอเปลี่ยนเบอร์ติดต่อจาก  

7208  เป็น  7102 ) 

 

5. มี error ตอนพิมพ์สรุปผลตรวจสอบจากโปรแกรม Conversion ตามรูปด้านลา่ง 

ต้องแก้ไขอยา่งไร 

ทําการ Reinstall โปรแกรม Conversion อีกครัง้ ซึง่ในขัน้ตอนสดุท้ายจะให้ทําการติดตัง้

โปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการออกรายงาน 

15 ม.ค. 61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ/

ปรับปรุง

ล่าสุด 

 
 

 

6.    

 

 หากทา่นใดมีประเดน็ข้อสงสยั หรือติดปัญหาด้านเทคนิค การใช้งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้ที่ 

คณุธมลธร 02-651-4506 ตอ่ 110 และเจ้าหน้าที่ TID ได้ที่  คณุพชัรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ตอ่  224) หรือคณุ จินตนา  (ตอ่  222)
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สรุปประเดน็ คําถาม – คาํตอบ   โครงการ IBS   เพือ่ Go-Live  01 ม.ค. 2561     

หัวเรื่อง :    ปัญหาเกีย่วกบัการจัดเตรียมข้อมูล Data Conversion 

คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูล Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ 

/ ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. คปภ. กาํหนดวนั การส่งขอ้มูลตั้งตน้ (Data Conversion) ยอ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ 1 

มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งกาํหนดส่งภายในวนัที่ 15 มกราคม 

2561 นั้น หากบริษทัประกนัภยัส่งขอ้มลูตั้งตน้ไม่ทนั คปภ.จะเลื่อนกาํหนดใน

การส่งขอ้มูลตั้งตน้หรือไม่ 

ประเดน็เชิงนโยบายการปฏิบตัิ ใหท้างบริษทัประกนัภยัสอบถามโดยตรงกบั

ทางคปภ. เพื่อความชดัเจน ส่วนหมายกาํหนดการส่งขอ้มูลตั้งตน้ภายใน 15 มกราคม 

2561 จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้น คปภ.ไม่มีการพดูถึงประเดน็นี้    

19/12/60 

2. ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี จําเป็นต้องแยกเป็นรายเดือนของแตล่ะปีด้วยหรือไม ่หรือวา่

รวมเป็นปีได้เลย และแตล่ะ Class ต้องแยกแผน่ หรือไมอ่ยา่งไร 

ต้องแยกแผน่ตาม Class งาน และในแตล่ะ Class ให้แยกFile  ตามเดือนในแต่ละปี 15/01/61 

3. ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี ไมม่ีการเก็บเลขบตัรประชาชนสามารถใสเ่ป็น Default เป็น

อะไร 

เลขบตัรประชาชน ข้อมลูก่อนปี 2558 สามารถระบเุป็นคา่ “Undefined”  ได้  แต่

ข้อมลูตัง้แต ่2558 ต้องระบคุา่ตามจริง 

15/01/61 

4. ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปีให้ map block code ตามของใหมห่รือของเก่า ให้ map block code ที่เป็นของใหม ่ 15/01/61 

5. ข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี ที่สง่เข้า web ชื่อ ที่อยู ่บตัรประจําตวัประชาชนของลกูค้า 

รวมถงึ  ชื่อ ที่อยู่  เลขบตัรประจําตวัประชาชน ของผู้ รับผลประโยชน์ และ

ผู้ประสบภยัจะแสดงในระบบ IBS อยา่งไร 

ข้อมลูที่นําสง่เข้าระบบ IBS  จะมีการรักษาความปลอดภยัตามระเบียบของ

สํานกังาน คปภ.    โดย ข้อมลูชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่  เลขบตัรประจําตวัประชาชน บน

ระบบ IBS  ทัง้หมด (ไมว่า่จะนําเข้าด้วยช่องทางใด)   ผู้บริหารของสํานกังาน คปภ. 

และเจ้าหน้าที่ของสํานกังาน คปภ.เฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเทา่นัน้     ที่

จะได้รับสทิธิในการดขู้อมลู โดยจะเหน็รายละเอียดผา่นฟังค์ชนัค์งานบนระบบ แต่

บคุคลากรอื่นๆ ที่ไมไ่ด้รับสทิธิจะเหน็เป็น ********    

15/01/61 

6. ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ สําหรับความคุ้มครองพิเศษ ประเภท 5 , 2+ , 

3+ ต้องนําสง่ด้วยหรือไม่ 

ต้องนําสง่ทกุประเภทกรมธรรม์   นัน่คือประเภทกรมธรรม์ที่นอกเหนือจากประเภท 

1, 2, 3, 4 ต้องรายงานด้วย โดยกําหนดข้อมลูตามโครงสร้าง IBS   ทัง้นีก้ารรายงาน

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูล Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ 

/ ปรับปรุง

ล่าสุด 

แฟ้มความคุ้มครองพิเศษให้พิจารณาจากจํานวนเบีย้ความคุ้มครองพิเศษ หาก

มากกวา่ศนูย์ต้องรายงานแฟ้มดงักลา่วด้วย 

7. ข้อมลูตัง้ต้นของ Motor  สําหรับ Class :  MV MC ที่ขอจาก TID สามารถ

นําสง่ได้เลยหรือไม ่

ต้องนําไป Encrypt  และเข้ารหสั ca ของบริษัทประกนัภยัที่ลงทะเบียนไว้กบั คปภ.

ก่อนนําสง่ ซึง่ทําผา่นโปรแกรม Data Conversion  และรายงานข้อมลูทัง้หมดทัง้

กลุม่ที่ผา่น และไมผ่า่นหรือติด Error  ด้วย  (ทัง้นีข้้อมลูจาก TID  จะมีเฉพาะ

กรมธรรม์ประเภท 1, 2, 3, 4  เทา่นัน้ บริษัทประกนัภยัต้องเติมข้อมลูกรมธรรม์

ประเภทอื่นๆ ที่บริษัทประกนัภยัมีก่อนนําสง่) 

15/01/61 

8. กรณีทาํเอกสารนาํส่ง ขอ้มูล 5 ปี ยอ้นหลงั ตอ้งทาํหนงัสือ เรียนถึงใคร เรียนนายทะเบียน ทั้งหมดในโครงการ ibs ตอ้งเรียนนายทะเบียนเพราะเป็นคาํสั่ง

นายทะเบียน 

15/01/61 

9. โปรแกรม Data Conversion สําหรับการเตรียมข้อมลูย้อนหลงั 5 ปี ตอนที่

ตรวจผา่นหมดแล้ว จะมีปุ่ มให้กดวา่ บนัทกึไฟล์และสร้างเอกสารนําสง่ ต้องเอา

ไฟล์เอกสารนําสง่โดย write  ลง CD หรืออยา่งไร 

ให้นําสง่เป็น Paper 15/01/61 

10.  เกี่ยวกบัข้อมลูประกนัภยัทรัพย์สนิ   กรณีไมไ่ด้สง่รายการ Location Seq = 0  

ในรายการข้อมลู Data  Conversion  ที่นําสง่สํานกังาน คปภ. เลย  ควรจะ

ดําเนินการอยา่งไร 

สืบเนื่องจาก  รายการ Location Seq = 0    จะเป็นรายการที่ระบบจะนําไป

แสดงผลรายงาน ทบ.1   ดงันัน้บริษัทประกนัภยัต้องจดัเตรียมนําสง่ให้ครบถ้วน 

โดยมีหลกัพิจารณาจดัทําข้อมลูดงันี ้

‐ กรณีกรมธรรม์โดดเดี่ยว    ให้นําสง่ด้วย Location Seq = 0  เทา่นัน้ 

‐ กรณี Multi  Location   ให้นําสง่รายละเอียดด้วย Location Seq > 0  

และ นําสง่รายการ Location Seq = 0   ด้วยการแสดงรายละเอียดการ

รับประกนัภยัหลกั โดยแสดงจํานวนเงินเอาประกนัภยั(SumInsureAmt)  

ด้วยมลูคา่ ขีดจํากดัความรับผิดสงูสดุของกรมธรรม์   (ทัง้นีม้ลูค่าดงักลา่ว

26/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูล Data  Conversion 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ 

/ ปรับปรุง

ล่าสุด 

ระบบจะนําไปแสดงคา่ในรายงาน ทบ.1 เมื่อสํานกังาน คปภ. เรียกใช้)   

และ แสดงคา่เบีย้ประกนัภยัด้วยผลรวมเบีย้ของทกุ Location Seq > 0 

11.   การนําสง่ข้อมลูประกนัภยัทรัพย์สนิ ประเภทลกัษณะ เสาสญัญาณโทรศพัท์  

ซึง่บริษัทประกนัภยัระบ ุที่ตัง้ของทรัพย์สนิที่รับประกนัภยัในกรมธรรม์วา่ “ทัว่

ประเทศ”     แตร่หสั จงัหวดั อําเภอ ตําบล  ในตารางโครงสร้างไมม่ีรหสัให้

อ้างอิงในการรายงาน   จะต้องระบขุ้อมลูอยา่งไรในชดุข้อมลู  Data 

Conversion 

สถานะการตดิตามเรื่องล่าสุด   :   สาํนกังาน คปภ.    อนุโลมใหร้ะบุรหสัเป็น 

“ALAREA”   ได ้สาํหรับชุดขอ้มูล  Data  Conversion  เท่านั้น  สาํหรับกรณีการรับ

ประกนัภยัตั้งแต่ปี 2561  ตอ้งระบุตาํแหน่งที่ตั้งของรายการทรัพยส์ินเป็น จงัหวดั 

อาํเภอ ตาํบล  เท่านั้น    

22/02/61 

 

 หากทา่นใดมีประเดน็ข้อสงสยั หรือติดปัญหาด้านเทคนิค การใช้งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้ที่ 

คณุธมลธร 02-651-4506 ตอ่ 110 และเจ้าหน้าที่ TID ได้ที่  คณุพชัรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ตอ่  224) หรือคณุ จินตนา  (ตอ่  222)
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สรุปประเดน็ คําถาม – คาํตอบ   โครงการ IBS   เพือ่ Go-Live  01 ม.ค. 2561     

หัวเรื่อง :    ปัญหาเกีย่วกบัโครงสร้างข้อมูล และ การจัดเตรียมข้อมูลเพือ่นําส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS 

คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. โครงสร้างขอ้มูลของระบบประกนัภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพ Version A:01  

ตามโครงสร้างในลาํดบัที่ 22  ถา้ไม่ไดเ้ป็นประกนั TA ประเภท Out Bound 

จะตอ้งใส่เป็นค่าอะไร 

กรณีไม่ไดเ้ป็นประกนั TA ประเภท Out Bound  ใหร้ะบุเป็นค่า Null 21/12/60 

2. โครงสร้างขอ้มูลของระบบประกนัภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพ Version A:01 

ตามโครงสร้างในลาํดบัที่ 23  ถา้ไม่ไดเ้ดินทางโดยเรือโดยสาร จะตอ้งใส่ค่าเป็น

อะไร 

กรณีไม่ไดเ้ป็นการประกนัเดินทางโดยเรือโดยสาร  ใหร้ะบุเป็นค่า Null 21/12/60 

3. การกาํหนดรหสั  จงัหวดั  อาํเภอ ตาํบล    สาํหรับ  แขวง  เขต ของ กทม.  ตาม

ประกาศใหม่      ยงัไม่ปรากฎรหสั บนระบบ IBS 

ขณะนี้ ไดด้าํเนินการเพิ่มรหสัดงักล่าว  บนระบบ IBS  เรียบร้อยแลว้ 22/02/2561 

4. การนาํส่งขอ้มูลประกนัภยัทรัพยส์ิน  เขา้ระบบ IBS  โดยระบบทาํการตรวจสอบ

ผา่นทั้ง  System  Validate  และ  Business  Rule  Validate  แต่ขอ้มูลไม่แสดงใน

รายงาน   ทบ. 1 

การแสดงผลรายงาน  ทบ.  1  ของประกนัภยัทรัพยส์ิน   ระบบจะเลือกแสดงรายการ

เฉพาะ  Location   Seq. =   0   เท่านั้น    ดงันั้น หากบริษทัประกนัภยันาํส่งรายการ

ขอ้มลูดงันี้ 

กรณี  ภยัโดดเดี่ยว  และกธ. มี Location เดียวเท่านั้น  ใหอ้า้งอิง Location Seq = 0 

กรณี ภยัไม่โดดเดี่ยว และกธ.มีหลาย Location  ใหร้ายงาน Location ต่างๆ  ดว้ย  

Sequence  1, 2, 3, 4, …   ตามลาํดบั  แลว้นาํรายละเอยีดการรับประกนัภัยหลกัส่ง

เป็นรายการ Location = 0  โดยนาํส่งทุนประกนัภยั(SumInsureAmt)  ดว้ยมูลค่า

ขีดจาํกดัความรับผดิสูงสุดที่บริษทัรับประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมฉ์บบันั้น   และ  

26/01/2561 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

สําหรับเบีย้ประกนัภัยให้ส่งยอดรวมเบีย้ของทุก Location มาเป็นเบี้ยของ Location 

= 0 

 

5. หลกัการสาํหรับการนาํส่งขอ้มูลสลกัหลงั  :   

‐ ประกนัภยัทรัพยส์ิน   

‐ ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

‐ ประกนัภยัเบด็เตลด็ 

‐ ประกนัภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพ 

การรายงาน  ค่าทุนประกนัภยั หรือ จาํนวนเงินที่เอาประกนัภยั   : 

   ใหร้ายงานดว้ย มูลค่ารับประกนัภยัสุทธิจากผลของการทาํสลกัหลงัครั้ง

นั้น  

การรายงาน  ค่าเบี้ยประกนัภยั : 

  ใหร้ายงานมูลค่าเพิม่  หรือ มูลค่าลด  หรือ มูลค่าศูนย์    ซึ่งเป็นค่าเบี้ยที่

ปรับเปลี่ยนจากผลสืบเนื่องของสลกัหลงัครั้งนั้น     

29/01/61 

6. หลกัการสาํหรับการนาํส่งขอ้มูลสลกัหลงั  :  ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั การรายงาน  ค่าเบี้ยประกนัภยั : 

 ใหร้ายงานมูลค่าเพิม่  หรือ มูลค่าลด  หรือ มูลค่าศูนย์    ซึ่งเป็นค่าเบี้ยที่

ปรับเปลี่ยนจากผลสืบเนื่องของสลกัหลงัครั้งนั้น     

29/01/61 

7. หลกัการสาํหรับการนาํส่งขอ้มูลสลกัหลงั  :  ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ การรายงาน  ค่าทุนประกนัภยั หรือ จาํนวนเงินที่เอาประกนัภยั   : 

 ใหร้ายงานดว้ย มูลค่ารับประกนัภยัสุทธิจากผลของการทาํสลกัหลงัครั้ง

นั้น  

การรายงาน  ค่าเบี้ยประกนัภยั : 

 ใหร้ายงานมูลค่าเพิม่  หรือ มูลค่าลด  หรือ มูลค่าศูนย์    ซึ่งเป็นค่าเบี้ยที่

ปรับเปลี่ยนจากผลสืบเนื่องของสลกัหลงัครั้งนั้น   ใน Field : 

PremiumChangeAmt (จาํนวนเบี้ยประกนัภยัที่เพิ่ม/ลด)  และ  

29/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

 ใหร้ายงานมูลค่าเบี้ยสุทธิหลงัจากผลของสลกัหลงัครั้งนั้น ใน Field :  

NetPremiumAmt (จาํนวนเบี้ยประกนัภยัรวมของส่วนความคุม้ครองหลกั

รถคนัที่เอาประกนัภยัตามระยะเวลาคุม้ครอง)  และ 

 กรณีสลกัหลงันั้นมีผลต่อเบี้ยความคุม้ครองพิเศษที่แต่ละบริษทัไดร้ับ
อนุมตัิจาก คปภ.    ใหร้ายงานมูลค่าเบี้ยความคุม้ครองพิเศษสุทธิหลงัจาก

ผลของสลกัหลงัครั้งนั้น ใน Field :  NetSpecialPremiumAmt (จาํนวนเบี้ย

ประกนัภยัรวมส่วนของความคุม้ครองพิเศษที่แต่ละบริษทัไดร้ับอนุมตัิจาก 

คปภ.  หรือความคุม้ครองมาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลงัและรวม

คาํนวณเบี้ยไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้)    

8. หลกัการสาํหรับการนาํส่งขอ้มูลสินไหมทดแทน :   

‐ ประกนัภยัทรัพยส์ิน 

‐ ประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง 

‐ ประกนัภยัเบด็เตลด็ 

‐ ประกนัภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพ 

‐ ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 

‐ ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

การรายงาน ขอ้มูลประมาณการ การจ่าย หรือ การรับคืน   :  

 นัน่คือรายการที่ ประเภทกลุ่มรายการ(ClaimGroup) มีค่า “EC” หรือ “ES” 

ใหร้ายงาน  ค่าเพิ่ม/ค่าลด/ค่าศนูย ์ ตามจริง    

 ประมาณการครั้งแรกควร   ระบุค่าบวก เสมอ 

ต่อมาถา้ปรับปรุงเพิ่มยอดประมาณการ  ใหร้ายงาน  ค่าบวก 

ต่อมาถา้ปรับปรุงลดยอดประมาณการ   ใหร้ายงาน  ค่าติดลบ 

การรายงาน ขอ้มูลการจ่าย หรือ การรับคืน สินไหมทดแทน :   

  นัน่คือรายการที่ ประเภทกลุ่มรายการ(ClaimGroup) มีค่า “P” หรือ “S” ให้

รายงาน   ค่าบวก  เสมอ 

 แต่หากรายการที่ ประเภทกลุ่มรายการ(ClaimGroup) มีค่า “CP” หรือ “CS” 

ใหร้ายงาน  ค่าติดลบ เสมอ 

29/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

การรายงาน  ปิดเรื่องสินไหม  :    

  นัน่คือรายการที่   สถานะของรายการสินไหมทดแทน(ClaimStatus) มีค่า 

“2”  - ปิดเรื่องสินไหม(Close Claim)  สามารถดาํเนินการได ้2 แนวทางคือ   

(1) แจง้ปิดเรื่องพร้อมกบัรายการ ที่รายงานครั้งสุดทา้ย  

อาทิเช่น  บริษทัประกนัภยัทาํการจ่ายสินไหมและปิดเรื่องเลย   

ใหร้ายงานโดย    ในรายการขอ้มูล ClaimGroup ระบุค่า ‘P’ และ 

ClaimStatus ระบุค่า ‘2’    ขอ้มูลจาํนวนเงินค่าสินไหม ระบุค่า  

ยอดเงินจ่ายเป็นค่าบวก 

(2) แจง้ปิดเรื่องพร้อมกบั  รายงานยอดปรับปรุงประมาณการสุทธิ  

อาทิเช่น   บริษทัประกนัภยัประมวลผลปิดเรื่องเคลมคงคา้งในระบบ  

ใหร้ายงานโดย  ในรายการขอ้มูล ClaimGroup ระบุค่า ‘CP’ และ 

ClaimStatus ระบุค่า ‘2’  ขอ้มูลจาํนวนเงินค่าสินไหม  ใหร้ะบุค่า  

ยอดปรับปรุงสินไหมจ่ายคงคา้ง(O/S  Claim) ใหเ้ท่ากบัศนูย ์

หมายเหตุ      การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ   และ  การประกนัภัยรถยนต์ภาค

บังคบั  ให้รายงานสินไหมเป็นรายละเอยีดตามแต่ละผู้ประสบภัย 

9. การแสดงผล  ค่าเบี้ยประกนัภยั  ในรายงาน ทบ.1 และ ทบ.2 ของประกนัภยั

ทรัพยส์ิน   เกิดจากการประมวลผลมาจากค่าใดบา้ง 

ตาํแหน่ง  ค่าเบี้ยประกนัภยั ในรายงาน   คาํนวณโดย 

FirePremiumSection1 +  FirePremiumSection2 + IarPremiumSection1 + 

IarPremiumSection2 + PremiumOfBI   

หรือหากพิจารณาตาํแหน่ง Field ในโครงสร้างขอ้มูลคือ 

29/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

(Field ลาํดบัที่  43  + Field ลาํดบัที่ 50 + Field ลาํดบัที่ 52 + Field ลาํดบัที่ 53 + 

Field ลาํดบัที่  55)  

10. Error Code : BRVSTD00100  เลขที่ตวัแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั ไม่ตรงกบั

ฐานขอ้มูล คปภ.   ในเคสกรณีดงักล่าวเป็นกรณีของงานขายตรง ทางบริษทักไ็ด้

ส่งรหสัของบริษทัเขา้ไปเป็น 2051ตามเอกสารโครงสร้างที่ทาง คปภ. กาํหนด

มาแลว้นะค่ะ  แต่ทาํไมระบบยงัแจง้เป็น Warning อยูค่่ะ?  รบกวนตรวจสอบเคส

นี้ใหห้น่อยนะค่ะ 

กรณีใส่ รหสับริษทั ในช่องตวัแทนนายหนา้  

ใหร้ะบุไดเ้มื่อ ช่องทางการจดัจาํหน่าย  เป็น   

04 =  ไปรษณีย ์   หรือ  

05 = ทางโทรศพัท ์  หรือ   

06 : ลกูคา้ติดต่อโดยตรงกบับริษทั หรือ 

07 :  ผา่นองคก์ร  หรือ 

08 :  ขายผา่น Internet หรือ  

99 :  อื่นๆ 

22/02/61 

11. กรณีนาํส่งรายการสินไหมทดแทน ประกนัภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพ   โดยแจกแจง

รายการความเสียหายตามรหสัความคุม้ครองไดม้ากกวา่ 1 รายการ  แต่ไม่สามารถ

นาํส่งเขา้ระบบ IBS   เนื่องจากระบบแจง้วา่  Duplicate  Record   จะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งไร   

**   ขณะนี้  ไดน้าํเรื่องหารือกบัเจา้หนา้ที่ สาํนกังานคปภ.   เรียบร้อยแลว้  ** 

สถานะการตดิตามเรื่องล่าสุด   :   รอการพิจารณาของ ผูบ้ริหาร สาํนกังาน คปภ.  

กาํหนดแนวทางในการดาํเนินการ โดยไดน้าํเสนอ 2  แนวทางเลือกคือ 

1. อนุญาติใหแ้กไ้ขประกาศโครงสร้างโดยเพิ่ม รหสัความคุม้ครอง ใหเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของคียห์ลกั 

2. กาํหนดใหบ้ริษทัประกนัภยั ส่งรายการโดยรวมยอดความเสียหาย แลว้

นาํส่งมาดว้ยรหสัความคุม้ครองหนึ่งๆ ที่เกิดความเสียหายสูงสุด  

22/02/61 

12. กรณีการนาํส่งขอ้มูลรับประกนัภยั ของบริษทัประกนัภยัที่มีการควบรวมใน

ระหวา่งปี 2556  - ปัจจุบนั     โดยมีการโอนความคุม้ครอง และความรับผดิตาม

กรมธรรมร์ะหวา่งบริษทัที่ควบรวม    จะแนวทางการนาํส่งขอ้มูลอยา่งไร 

**   ขณะนี้  ไดน้าํเรื่องหารือกบัเจา้หนา้ที่ สาํนกังานคปภ.   เรียบร้อยแลว้  ** 

สถานะการตดิตามเรื่องล่าสุด   :   รอการพิจารณาของผูบ้ริหาร  สาํนกังาน คปภ.  

22/02/61 
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คาํถาม 

ปัญหาเกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูลและการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งขอ้มูลเขา้ระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

13. กรณีการนาํส่งขอ้มูลประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง    โดยมีการรับประกนัภยั

การขนส่งซึ่งมี  ปลายทาง เป็น  หมู่เกาะแชแนล    ซึ่งไม่มีรหสัประเทศในตาราง

ของโครงสร้างใหอ้า้งอิงในการนาํส่งขอ้มูล 

**   ขณะนี้  ไดน้าํเรื่องหารือกบัเจา้หนา้ที่ สาํนกังานคปภ.   เรียบร้อยแลว้  ** 

สถานะการตดิตามเรื่องล่าสุด   :   รอการพิจารณาของผูบ้ริหร สาํนกังาน คปภ.   แต่

ในเบื้องตน้มีความเห็นวา่  กรณีรับประกนัภยัการขนส่งไปที่ หมู่เกาะแชแนล   ให้

ระบุวา่การขนส่งนั้นไปยงั เกาะในตาํแหน่งที่อยูใ่นความปกครองของประเทศใด 

22/02/61 

14. กรณีการนาํส่งขอ้มูลประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  สาํหรับการขนส่งวตัถุ

อนัตราย   จะตอ้งระบุประเภทสลกัหลงั   หรือ รหสัความคุม้ครอง อยา่งไร 

**   ขณะนี้  ไดน้าํเรื่องหารือกบัเจา้หนา้ที่ สาํนกังานคปภ.   เรียบร้อยแลว้  ** 

สถานะการตดิตามเรื่องล่าสุด   :   รอการพิจารณาของผูบ้ริหาร สาํนกังาน คปภ. 

22/02/61 

15. การนําสง่ข้อมลูประกนัภยัทรัพย์สนิ ประเภทลกัษณะ เสาสญัญาณโทรศพัท์  ซึง่

บริษัทประกนัภยัระบ ุที่ตัง้ของทรัพย์สนิที่รับประกนัภยัในกรมธรรม์วา่ “ทัว่

ประเทศ”     แตร่หสั จงัหวดั อําเภอ ตําบล  ในตารางโครงสร้างไมม่ีรหสัให้

อ้างอิงในการรายงาน   จะต้องระบขุ้อมลูอยา่งไรในชดุข้อมลู สําหรับการนําสง่ 

ณ Go‐Live 01 ม.ค.  61 

กรณีการรับประกนัภยัตั้งแต่ปี 2561  ตอ้งระบุตาํแหน่งที่ตั้งของรายการทรัพยส์ิน

เป็น จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล  เท่านั้น    

22/02/61 

 

 หากทา่นใดมีประเดน็ข้อสงสยั หรือติดปัญหาด้านเทคนิค การใช้งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้ที่ 

คณุธมลธร 02-651-4506 ตอ่ 110 และเจ้าหน้าที่ TID ได้ที่  คณุพชัรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ตอ่  224) หรือคณุ จินตนา  (ตอ่  222)
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สรุปประเดน็ คําถาม – คาํตอบ   โครงการ IBS   เพือ่ Go-Live  01 ม.ค. 2561     

หัวเรื่อง :    ปัญหาด้านเทคนิค เกีย่วกบัการใช้งานบนระบบ IBS    

คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. User & password / ในสว่นของ web service จะต้องขออยา่งไร User / Password  สําหรับ Web Service  จะกําหนดเองตอนขอลงทะเบียน Public IP 15/01/61 

2. การสง่แบบ web services ต้องสง่หนงัสือแตง่ตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์และ

ต้องรออนมุตัิ  public ip ก่อนหรือไม ่

ต้องลงทะเบียนบนระบบ   ยื่นเอกสารตอ่สํานกังาน คปภ.  และรอการอนมุตัิจาก

สํานกังาน คปภ. ก่อนดําเนินการ 

15/01/61 

3. การ  Upload  File  บนระบบ  IBS   ในขัน้ตอนเข้ารหสัไฟล์  สว่นที่เลือก 

Cer  ของ คปภ.  ไมข่ึน้ Cer ของ คปภ. มาให้เลือก  จะต้องดําเนินการ

อยา่งไร 

 

ให้ตรวจสอบเบือ้งต้นวา่ ได้ลงทะเบียน  cer   บนระบบ  IBS  และได้รับการอนมุตัิ  cer   

นัน้  จาก  คปภ.   หรือยงั ถ้า cer นัน้ลงทะเบียนแล้วให้โหลด Public Key ของคปภ มา

ติดตัง้ ตอนติดตัง้เลือกเป็น Current User และเลือกpath เป็น Personal 

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

4. ทําการ Upload  File  เข้าระบบ IBS  เสร็จแล้ว  สามารถเรียกดขู้อมลูได้เลย

หรือไม ่ อยา่งไร 

เมื่อบริษัท Upload แล้ว  ให้บริษัทประกนัภยั  สงัเกตบุนโปรแกรม Upload  File  ที่

คอลมัม์  “สถานะที่นําสง่ข้อมลูแล้ว”    จะแสดงสถานะการทํางานของโปรแกรม โดยจะ

แสดงคา่ตา่งๆ  ซึง่มีความหมาย ดงันี ้

“รับไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ“    :   ระบบได้รับไฟล์ที่นําสง่แล้ว (แต่ยงัรอถอดรหสั  

         หรืออยู่ระหวา่งถอดรหสั) 

“ไม่รับไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ” :   ระบบไมส่ามารถรับไฟล์ที่ทา่นนําสง่ อาจเกิดจาก 

          การตัง้ชื่อไฟล์ไมต่รงตามที่กําหนด 

 “ถอดรหัสข้อมูลไม่ถูกต้อง”  : ระบบได้รับไฟล์ที่นําสง่แล้วและระบบไมส่ามารถ 

         ถอดรหสัข้อมลูของทา่นได้ 

“ถอดรหัสข้อมูลถูกต้อง รอการนําเข้าฐานข้อมูล” :  ระบบได้รับไฟล์ที่นําสง่ 

         แล้วและระบบสามารถถอดรหสัข้อมลูสําเร็จ และ 

          อยูร่ะหวา่งบนัทกึรายการข้อมลูเข้าฐาน 

“ไม่สามารถบันทกึข้อมูลได้”  :    

“ไม่สามารถบันทกึข้อมูลลงฐานข้อมูลได้”  :   ระบบได้รับไฟล์ที่นําสง่และ 

         สามารถถอดรหสัข้อมลูสําเร็จ แตไ่มส่ามารถ 

         บนัทกึข้อมลูเข้าฐานได้ อาจเนื่องจากรูปแบบไฟล์ 

         ไมต่รงตามที่กําหนด 

“บันทกึข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว“    :   File ที่ทา่นนําสง่ระบบได้ดําเนินการนํา 

         ข้อมลูจดัเก็บเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว (รอการ 

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

         ตรวจสอบต่อไป)     

“อยู่ระหว่างการประมวลผล“    :   ระบบนําข้อมลูที่จดัเก็บเข้าระบบเรียบร้อย 

             แล้วทําการตรวจสอบเบือ้งต้น (System   

             Validation)  หรือ ตรวจสอบเชิงลกึ  

             (Business  Validation) 

“ผ่านการตรวจสอบ Business แล้ว” :    ระบบนําข้อมลูที่จดัเก็บดําเนินการผ่าน 

             ขัน้ตอนตรวจสอบเชิงลกึ (Business  

              Validation)  เรียบร้อยแล้ว 

กรณีที่ระบบจดัเก็บข้อมลูเข้าฐานเรียบร้อยแล้ว  เมื่อทา่นคลิกที่          

ระบบจะแสดงรายการข้อมลูจากไฟล์ที่ทา่นนําสง่ 

5. Excel   Template ที่ใช้ทํา xml file ของ TID  และ OIC  ใช้ตวัเดียวกนั

หรือไม ่ในการใช้ upload 

เป็น Template  เดียวกนั 15/01/61 

6. การกําหนดสทิธิ์ให้ admin ทํา upload file ได้ ปรับปรุงข้อมลูที่ผิดพลาด       

( utility ) ต้องกําหนดสทิธิ์ ทัง้หมดหรือไม ่เพื่อจะ upload  ข้อมลูอคัคีภยั 

ต้องกําหนด role. FI_U_W‐ FI_U_W , FI_CLAIM‐ FI_CLAIM  จงึจะสามารถใช้งาน

โปรแกรมกลุม่  Upload. Utility.  ...  และอื่นๆ ของประกนัภยัทรัพย์สนิได้ 

15/01/61 

7. โปรแกรมกําหนดบทบาทสําหรับผู้ใช้งานระบบ IBS   เมื่อคลกิ ปุ่ ม บนัทกึ 

แล้วระบบแจ้งวา่ “ibs.oic.or.th  says : เกิดข้อผิดพลาดในการบนัทกึ”     

กรณีนี ้   ผู้ใช้งาน   มีการบนัทกึข้อมลูซํา้ซ้อนกบัที่มีการจดัเก็บไว้แล้วในระบบ    ดงันัน้

เสนอแนะวา่   ควรมีการตรวจสอบโดยการ Search ข้อมลูบนระบบก่อนทําการบนัทกึ

ใหม ่

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

   
 

8. โปรแกรม  Upload  File   เมื่อมาถงึขัน้ตอน  SELECT  CA  หลงัเลือกและ

กดยืนยนัแล้ว  ระบบแจ้งวา่  “ibs.oic.or.th   says : Browser  not 

support   encrypt   from  client! “      ต้องแก้ไขอยา่งไร 

ทําการ Trust site (ดงัรูป)เพื่อให้  Browser  สามารถเข้าไปอา่นไฟล์ข้อมลูตาม Path ที่

ระบไุด้  

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

  

 

 
และ  โปรแกรมระบบ IBS   สามารถใช้งานผา่น Browser  ทัง้ IE  และ  Chrome   แต่

กรณีที่ทา่นจะใช้งานเพื่อ  Upload  File  ข้อมลูเข้าระบบ  ผา่น  IE   ขอให้ทา่นทําการ

ติดตัง้     Plug – In  IE Tab  เพิ่มเติมก่อนใช้งาน 

9. โปรแกรม Upload  File   กรณีระบบแจ้ง  “สถานะที่นําสง่ข้อมลูแล้ว”   เป็น 

“ไมส่ามารถบนัทกึข้อมลูได้”   เป็นเพราะอะไร 

สาเหตหุนึง่ที่อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดดงักลา่ว  และเกิดขึน้บอ่ยครัง้ คือ 

ไมไ่ด้กําหนด  encoding=”UTF‐8”      ดงัภาพ 

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

 
สามารถแก้ไขได้โดยการเปิดไฟล์ข้อมลูด้วย  Notepad และ Save as File  ดงักลา่วโดย

กําหนด  ดงัภาพ 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

 
10.   ขัน้ตอนลงทะบียน CA  บนระบบ IBS   แล้วเกิดข้อผิดพลาด โดยระบบแจ้ง

ข้อความวา่ “  ไมส่ามารถ  Upload”    แก้ไขอยา่งไร 

File  ที่ทา่นต้องทําการ Upload  ในขัน้ตอนลงทะเบียน CA  ต้องเป็น File  .P12  เทา่นัน้ 

หากทา่นนํา File  อื่นๆ ที่ทา่นได้รับจาก Provider  บนัทกึเข้าระบบ  จะเกิดข้อผิดพลาด

ดงักลา่ว     

ทัง้นีส้ามารถสงัเกตดุงันี ้

Provider   CAT   :   แผน่ CA  ที่ทา่นได้รับจะประกอบด้วย  .CRT  และ  .P12 

Provider   TOT   :  แผน่  CA ที่ทา่นได้รับจะประกอบด้วย   .CER  และ  .P12 

Provider  TDRI   :  ต้อง Download  File .P12  จากหน้าเวบ็เทา่นัน้ 

 

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

11. upload ขอ้มูลการรับประกนัภยัทรัพยส์ินแลว้เลือก certificate เรียบร้อยแลว้

กดส่งระบบ ขึ้น Error  “Encrypt  xml  file  error :  Object  doesn’t  support  

property  or method  ‘SignEncryptXMLFile’ “   ตามภาพ ดา้นล่าง จะตอ้ง

แกไ้ขอยา่งไรบา้ง 

 

ลองดําเนินการตามรายละเอียดขัน้ตอน ตามไฟล์แนบคะ่   

<<  ปัญหาCaSecurityCom.dll.pdf >> 
**** หมายเหต ุ URL ที่ใช้ดาวน์โหลดข้อ 1.1  ในเอกสารปรับเปลี่ยนเป็น 

https://ibs.oic.or.th คะ่ 

 

- ลอง Reset คา่ Personal setting ใน IE  

เสร็จแล้วให้ Restart เครื่องและใช้งานระบบใหม ่  ดงันี ้

15/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

 
 

12.  การนาํส่งขอ้มูลประกนัภยัทรัพยส์ิน  เขา้ระบบ IBS  โดยระบบทาํการ

ตรวจสอบผา่นทั้ง  System  Validate  และ  Business  Rule  Validate  แต่

ขอ้มูลไม่แสดงในรายงาน   ทบ. 1 

ให้ตรวจสอบ รายการกรมธรรม์ที่นําสง่วา่มีการรายงาน Location Seq = 0  เข้ามาด้วย

หรือไม ่   โดยพิจารณาและดําเนินการดงันี ้

- กรณีกรมธรรม์โดดเดี่ยว  หากสง่เฉพาะ Location Seq > 0   ให้ทําการ

ยกเลิกรายการ (สง่ Transaction Status = ‘C’)    แล้วสง่รายการ

26/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

กรมธรรม์เข้ามาใหม ่โดยระบ ุLocation Seq = ‘0’ (สง่ Transaction 

Status = ‘N’) 
- กรณีกรมธรรม์ Multi Risk หากสง่เฉพาะ Location Seq > 0  เข้ามาใน

ระบบ IBS แล้วเทา่นัน้   ให้ทําการสง่เพิ่มเติมด้วย Location Seq = ‘0’ 

(Transaction Status = ‘N’) 

 

13. กรณีส่งขอ้มูลดว้ย Web Service  แลว้ระบบแจง้  

error APPSTD09097 แจง้วา่ authen key หมดอาย ุ    

ควรดาํเนินการอยา่งไร 

Error APPSTD09097 มาจากการที่ขอรับ Auth Key จาก IBS ไปแล้ว ไมไ่ด้มีการใช้

งาน Auth Key นัน้ตามเวลาที่กําหนด ระยะเวลาที่กําหนด15นาที 

 

เทา่ที่เคยพบปัญหานีโ้ปรแกรมที่บ.ประกนัฯ พฒันาขัน้ คือ 

1) ทําการเรียกขอ Auth Key ไปก่อน  

2) ทําการ สร้าง XML จากข้อมลูของระบบหลกั + ทํา PKI (ผา่น 

Function ของ DLL) 

3) ทําการสง่ข้อมลู 

ในขัน้ตอนที่ 2 บ้างทีใช้เวลานาน เกิดอายขุอง Auth Key ทําให้สง่

ข้อมลูไมผ่า่น 

            ให้ทําขัน้ตอนที่ 2 การสร้าง XML ก่อน แล้วคอ่ย ทําการขอ Auth Key ครับ 

26/01/61 

14. บริษัทประกนัภยั    ได้นําเข้าข้อมลูนําสง่แล้ว และสถานะเป็น รับไฟล์ข้อมลู

เข้าระบบแล้ว แตร่ะบบ error    ตอ่มา บริษัทประกนัภยัได้ทําการแก้ไข 

การสง่ข้อมลูเข้ามาซํา้ในระบบ แก้ไขโดย เปลี่ยนชื่อไฟล์  และแก้ไข Periodseq ใน xml 

ให้ตรงกบัชื่อไฟล์ 

26/01/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

Error ตามที่ระบบแจ้งเรียบร้อยแล้ว   แล้วนําเข้าใหมอ่ีกครัง้  แตส่ถานะ

ข้อมลูแสดง  “ไมร่ับไฟล์ข้อมลูเข้าระบบ เนื่องจากรายการซํา้”     ต้องทํา

อยา่งไร 

 
15.  กรณีนําสง่รายการกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ    โดยมีจํานวน

ผู้ เอาประกนัภยัตอ่กรมธรรม์ประมาณเกือบ  2 ล้านกรมธรรม์  ติดประเดน็

ปัญหาใน  2 ด้านคือ  1)   ไมส่ามารถใช้ Excel  Template  ในการตรวจสอบ

รายการข้อมลูดงักลา่ว    2)   ชดุข้อมลูกรมธรรม์ที่มีผู้ เอาประกนัภยัจํานวน

มาก เมื่อ Generate ข้อมลูเป็น XML  FILE  แล้วจะมีขนาดเกิน  100  Mb ซึง่

จะติดข้อจํากดัในการสง่ข้อมลูเข้าระบบ IBS 

**   ขณะนี้  ไดน้าํเรื่องหารือกบัเจา้หนา้ที่ สาํนกังานคปภ.   เรียบร้อยแลว้  ** 

สถานะการตดิตามเรื่องล่าสุด   :   ตอ้งปรับปรุงระบบ IBS   ใหส้ามารถรับขอ้มูลกรมธรรม์

ประกนัภยัอุบตัิเหตุและสุขภาพ  ในลกัษณะแตกขอ้มูลกรมธรรมเ์ป็นกลุ่มยอ่ยๆ  เพื่อให้

สามารถนาํเขา้ระบบได ้ดว้ยขนาด ไฟลไ์ม่เกิน 100 Mb  โดยหลงัจากระบบ IBS  รับขอ้มูล

เขา้ระบบแลว้ยงัคงมองกลุ่มขอ้มูลเหล่านี้ วา่เป็นกรมธรรมเ์ดียวกนั   ทั้งนี้ทีมงานอยู่

ระหวา่งการทดสอบ  ซึ่งหลงัจากระบบปรับปรุงเรียบร้อยแลว้จะจดัทาํเอกสารชี้แจง

ขั้นตอนดาํเนินการต่อบริษทัประกนัภยัต่อไป 

 

22/02/61 
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คาํถาม 

ปัญหาดา้นเทคนิค เกี่ยวกบัการใชง้านบนระบบ IBS 
คาํตอบ 

วนัที่

ตอบ / 

ปรับปรุง

ล่าสุด 

16.    

 

 หากทา่นใดมีประเดน็ข้อสงสยั หรือติดปัญหาด้านเทคนิค การใช้งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้ที่ 

คณุธมลธร 02-651-4506 ตอ่ 110 และเจ้าหน้าที่ TID ได้ที่  คณุพชัรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ตอ่  224) หรือคณุ จินตนา  (ตอ่  222)
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สรุปประเดน็ คําถาม – คาํตอบ   โครงการ IBS   เพือ่ Go-Live  01 ม.ค. 2561     

หัวเรื่อง :    ปัญหาแนวทางปฏิบัตติามนโยบาย   

คาํถาม 

ปัญหาแนวทางปฏิบตัิตามนโยบาย 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ 

/ ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. กรณีบริษทัประกนัภยัมีหลาย user ในการส่งขอ้มูลของระบบ IBS นั้น ตอ้งทาํ

การยืน่ใบคาํขอเพื่อลงทะเบียนขอผูใ้ชง้านระบบทุกคนไปยงั คปภ. หรือไม่ 

 

ตอ้งทาํการยืน่ใบคาํขอเพื่อลงทะเบียนขอผูใ้ชง้านระบบทุกคน 19/12/60 

2. จากคาํสั่งคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัที่ 

12/2560 เรื่องใหบ้ริษทัยืน่รายงานการรับประกนัวนิาศภยัและค่าสินไหมทดแทน 

ในการส่งขอ้มูลขอ้ที่ 5 ใหบ้ริษทัยืน่รายงานการรับประกนัวนิาศภยัและค่า

สินไหมทดแทนตามปีรับประกนัภยั ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 ใหบ้ริษทัยืน่ภายใน 15 มกราคม 2561 นั้น นาํส่งขอ้มูลในรูปแบบ

ใด 

นาํส่งในรูปแบบ Text file โดยใหท้าํการเขา้รหสัดว้ย CA ที่ท่านลงทะเบียนไวบ้น

ระบบ IBS (ดูรายละเอียดขั้นตอนการทาํไดจ้ากคู่มือโปรแกรม Conversion) ให้

เรียบร้อย ก่อนนาํส่ง!! 

19/12/60 

3. การนาํส่งขอ้มูลตั้งตน้ยอ้นหลงั 5 ปี จะตอ้งนาํส่งรูปแบบของขอ้มูลตามที่ คปภ. 

ประกาศใหม่ หรือยงัสามารถนาํส่งในรูปแบบเก่าที่เคยส่งได ้

การนาํส่งขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ตามคาํสั่งคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัที่ 12/2560 จะตอ้งนาํส่งตามรูปแบบโครงสร้างขอ้มูล IBS 

“รูปแบบเก่าที่เคยส่ง”  หากหมายถึงการส่งขอ้มูลประจาํเดือนที่เคยส่งมาตลอด ยงัคง

ใหน้าํส่งเหมือนเดิมจนถึงสิ้นปี 2561 

 

20/12/60 

4.  สิ่งที่ตอ้งดาํเนินการ เมื่อลงทะเบียนผูป้ฏิบตัิงานบนระบบ IBS ตอ้งดาํเนินการ

อยา่งไรบา้ง 

เมื่อลงทะเบียนผา่นระบบแลว้ ขอใหบ้ริษทัส่งเอกสารมายงัสาํนกังาน คปภ. โดย

ประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี้  

20/12/60 
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คาํถาม 

ปัญหาแนวทางปฏิบตัิตามนโยบาย 
คาํตอบ 

วนัที่ตอบ 

/ ปรับปรุง

ล่าสุด 

1. หนงัสือแต่งตั้งผูป้ฎิบตัิการ ในโครงการ Insurance Bureau System ที่ปริ้นจาก

ระบบ  

2. ใหบ้ริษทัใชก้ระดาษหวัของบริษทั 

3. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ 1 ฉบบั 

4. แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัผูป้ฎิบตัิการ (สาํเนาบตัรประชาชน, Passport ) 

5. แนบสาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั ต่อครั้ง 

5. การลงนามผูป้ระสานงาน สาํหรับเจา้หนา้ที่บริษทัประกนัภยั   ที่ตาํแหน่งดา้นล่าง

ของแบบฟอร์ม  ตอ้งระบุเป็นเจา้หนา้ที่บริษทัส่วนใด   

เจา้หนา้ที่ส่วนงานใดกไ็ด ้ ที่บริษทัมอบหมายให ้ เป็นผูป้ระสานงานเรื่องการ

ลงทะเบียน  กบัสาํนกังาน คปภ. 

 

20/12/60 

6. หนงัสือรับรองบริษทั   ที่สาํนกังาน คปภ. ตอ้งการจากบริษทัประกนัภยัหมายถึง

หนงัสือใด 

หนงัสือที่ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 20/12/60 

7.    

 

หากทา่นใดมีประเดน็ข้อสงสยั หรือติดปัญหาด้านเทคนิค การใช้งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้ที่ 

คณุธมลธร 02-651-4506 ตอ่ 110 และเจ้าหน้าที่ TID ได้ที่  คณุพชัรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ตอ่  224) หรือคณุ จินตนา  (ตอ่  222) 
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1. วิธีการติดตั้ง  CaSecurityCom.dll 

ในข้ันตอนของการนําสงขอมูลในระบบ  IBS.  จะตองทําการลงลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) และการเขารหัส 
(Encryption)  โดยใช CaSecurityCom.dll ซ่ึงมีข้ันตอนการติดตั้งดังนี้ 

 
1.1 ดาวนโหลดไฟล CaSecurityCom.zip และบันทึกจัดเก็บท่ีเครื่องคอมพิวเตอร (สามารถดาวนโหลด 

CaSecurityCom.zip ไดท่ี http://ibs-iwt.oic.or.th ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หนา 1  

http://ibs-iwt.oic.or.th/


IWT 

March 24, 2047 
 

1.2 ทําการ Extract File CaSecurityCom.zip   
 โดยระบุไวท่ี  D:\IBS. (กรุณาระบุชื่อตามท่ีกําหนด และFile Install ลง D:\IBS. ห้ามลบ) 

 

 

 
 

1.3 ทําการติดตั้งโดย Run as administrator ท่ีไฟล  regiser.bat   
 

 
 

 

  

  หนา 2  
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1.4 กดปุม Enter 1 ครั้ง  เม่ือหนาจอดังกลาวหายไป แสดงวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ 
 

 

 
     

   
1.5 สามารถตรวจสอบการติดตั้ง library dll  ดังนี้ 

 
1.5.1 ใชคําสั่ง command regedit  เพ่ือตรวจสอบท่ี  Registry   

 

 

 

  หนา 3  



IWT 

March 24, 2047 
 

1.5.2 กรณีท่ีติดตั้ง library  สมบูรณจะพบPath\HKEY_CLASSES_ROOT\Iwit.Security.CaSecurityCom ซ่ึง
แสดงวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ 
 

 

 

 

2. การแกไขปญหา เพ่ือปองกันการเกิด “Encrypt xml file error : Object dosen't support property or 
method 'SignEncryptXmlFile'” 

 

2.1 เปด Browser Internet Explorer 
2.2 ท่ีเมนู Tool เลือก  Manage add-ons 

 
 

 
 

 

2.3 คลิกเลือกมุมซาย Show ใหเปน All add-ons 
2.4 ตรวจสอบสถานะของ wit.Secruity.CasecurityCom  

• กรณี Status เปน Disabled ใหคลิกปุม Enable เพ่ือให  IE รองรับการทํางานของไฟล 

CaSecurityCom.dll ท่ีไดดําเนินการติดตั้งไป Version DLL ตองเปน Version ลา่สดุ 
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