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หัวเรื่อง : ปัญหาด้ านเทคนิค Data Conversion
คําถาม
ปั ญหาด้านเทคนิ ค Data Conversion

คําตอบ

1. ลง program conversion แล้วขึ้น error ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้

เบื้องต้นตรวจสอบ office version ว่าเป็ น 64 bit หรื อ 32 bit ให้ทาํ การติดตั้งให้ตรง
กับ office version หรื อกรณี ลง 64 bit แล้วยังมี error ให้ลองถอย version เป็ น 32 bit
แทน

2. สามารถ Download Program : Data Conversion ได้ที่ไหนบ้าง

ช่องทาง Web ของสํานักงาน คปภ.
สามารถดาวโหลดได้ที่ www.oic.or.th/ibs/Non_life

และ Link ที่สาํ นักงาน คปภ. จัดเตรี ยม
64 bit
1

วันที่ตอบ/
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
19/12/60

20/12/60
Last
Updated
21/12/60

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค Data Conversion

คําตอบ

วันที่ตอบ/
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

https://drive.google.com/open?id=0B0CSDTPDP8T7NHYtWDlSMkNLcEk
32 bit
https://drive.google.com/open?id=0B0CSDTPDP8T7ZjBreGFlV2lOMlU
และช่องทาง Web ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
สามารถ download โปรแกรมล่าสุ ดได้ที่ https://www.tgia.org/ibs-1/downloadTH_8
หัวข้อ : การนําส่ งข้อมูล Conversion ไปยังสํานักงาน คปภ. (Update Version 2401-2017)
3. การจัดส่ งข้อมูลตั้งต้นในรู ปแบบของ CD/DVD พร้อมใบนําส่ ง ให้นาํ ส่ งอย่างไร นําส่ งมายัง สํานักงาน คปภ. เลขที่ 22/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาทําการ ภายในวันที่ 15 มกราคม
2561
สามารถดูรายละเอียดหนังสื อจากสํานักงาน คปภ. เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมเปิ ดใช้งานระบบ
4. เกี่ยวกับกรอบเวลาของโครงการ IBS. ดูขอ้ มูลได้จากที่ใด

ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย (IBS) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน คปภ.
ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Im2ZLkjzcaoLwIsB60p8yXPS95u7xYhU

โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1.สํานักงาน คปภ.เปิ ดลงทะเบียนบัญชีผใู้ ช้งานและใบรองรับอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป โดยทําการลงทะเบียนได้ที่ https://ibs.oic.or.th
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15 ม.ค. 61

15 ม.ค. 61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค Data Conversion

คําตอบ

วันที่ตอบ/
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

เป็ นรหัสผูใ้ ช้งานชัว่ คราวใช้งานได้ 30 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 17 ธ.ค. 2560 – 16 ม.ค.
2561)
2.ทําการจัดส่ งข้อมูลตั้งต้นย้อนหลัง 5 ปี (2556 - 2560) จัดส่ งในรู ปแบบ CD/DVD
พร้อมใบนําส่ งมายัง สํานักงาน คปภ.
3.ช่องทางการติดต่อ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โทร 02-5153995-9
ต่อ 7625, 7627, 7716, 7208, 7622, 7624 หรื ออีเมล์ it@oic.or.th
(หมายเหตุ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561 สํานักงาน คปภ. ขอเปลี่ยนเบอร์ติดต่อจาก
7208 เป็ น 7102 )
5. มี error ตอนพิมพ์สรุปผลตรวจสอบจากโปรแกรม Conversion ตามรูปด้ านล่าง
ต้ องแก้ ไขอย่างไร

ทําการ Reinstall โปรแกรม Conversion อีกครัง้ ซึง่ ในขันตอนสุ
้
ดท้ ายจะให้ ทําการติดตัง้
โปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อใช้ ในการออกรายงาน
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15 ม.ค. 61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค Data Conversion

คําตอบ

6.
หากท่านใดมีประเด็นข้ อสงสัย หรื อติดปั ญหาด้ านเทคนิค การใช้ งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ ได้ ที่
คุณธมลธร 02-651-4506 ต่อ 110 และเจ้ าหน้ าที่ TID ได้ ที่ คุณพัชรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ต่อ 224) หรื อคุณ จินตนา (ต่อ 222)
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วันที่ตอบ/
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

สรุปประเด็น คําถาม – คําตอบ โครงการ IBS เพือ่ Go-Live 01 ม.ค. 2561
หัวเรื่อง : ปัญหาเกีย่ วกับการจัดเตรียมข้ อมูล Data Conversion
คําถาม
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมข้อมูล Data Conversion
1. คปภ. กําหนดวัน การส่ งข้อมูลตั้งต้น (Data Conversion) ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ 1
มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งกําหนดส่ งภายในวันที่ 15 มกราคม
2561 นั้น หากบริ ษทั ประกันภัยส่ งข้อมูลตั้งต้นไม่ทนั คปภ.จะเลื่อนกําหนดใน
การส่ งข้อมูลตั้งต้นหรื อไม่
2. ข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี จําเป็ นต้ องแยกเป็ นรายเดือนของแต่ละปี ด้ วยหรื อไม่ หรื อว่า
รวมเป็ นปี ได้ เลย และแต่ละ Class ต้ องแยกแผ่น หรื อไม่อย่างไร
3. ข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี ไม่มีการเก็บเลขบัตรประชาชนสามารถใส่เป็ น Default เป็ น
อะไร
4. ข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี ให้ map block code ตามของใหม่หรื อของเก่า
5. ข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี ที่สง่ เข้ า web ชื่อ ที่อยู่ บัตรประจําตัวประชาชนของลูกค้ า
รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับผลประโยชน์ และ
ผู้ประสบภัยจะแสดงในระบบ IBS อย่างไร

6. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สําหรับความคุ้มครองพิเศษ ประเภท 5 , 2+ ,
3+ ต้ องนําส่งด้ วยหรื อไม่

คําตอบ
ประเด็นเชิงนโยบายการปฏิบตั ิ ให้ทางบริ ษทั ประกันภัยสอบถามโดยตรงกับ
ทางคปภ. เพื่อความชัดเจน ส่ วนหมายกําหนดการส่ งข้อมูลตั้งต้นภายใน 15 มกราคม
2561 จะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่น้ นั คปภ.ไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้

วันที่ตอบ
/ ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
19/12/60

ต้ องแยกแผ่นตาม Class งาน และในแต่ละ Class ให้ แยกFile ตามเดือนในแต่ละปี 15/01/61
เลขบัตรประชาชน ข้ อมูลก่อนปี 2558 สามารถระบุเป็ นค่า “Undefined” ได้ แต่
ข้ อมูลตังแต่
้ 2558 ต้ องระบุคา่ ตามจริง
ให้ map block code ที่เป็ นของใหม่
ข้ อมูลที่นําส่งเข้ าระบบ IBS จะมีการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบของ
สํานักงาน คปภ. โดย ข้ อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน บน
ระบบ IBS ทังหมด
้
(ไม่วา่ จะนําเข้ าด้ วยช่องทางใด) ผู้บริหารของสํานักงาน คปภ.
และเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงาน คปภ.เฉพาะหน่วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ ที่
จะได้ รับสิทธิในการดูข้อมูล โดยจะเห็นรายละเอียดผ่านฟั งค์ชนั ค์งานบนระบบ แต่
บุคคลากรอื่นๆ ที่ไม่ได้ รับสิทธิจะเห็นเป็ น ********
ต้ องนําส่งทุกประเภทกรมธรรม์ นัน่ คือประเภทกรมธรรม์ที่นอกเหนือจากประเภท
1, 2, 3, 4 ต้ องรายงานด้ วย โดยกําหนดข้ อมูลตามโครงสร้ าง IBS ทังนี
้ ้การรายงาน
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คําถาม
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมข้อมูล Data Conversion

7. ข้ อมูลตังต้
้ นของ Motor สําหรับ Class :
นําส่งได้ เลยหรื อไม่

MV MC ที่ขอจาก TID สามารถ

8. กรณี ทาํ เอกสารนําส่ ง ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง ต้องทําหนังสื อ เรี ยนถึงใคร
9. โปรแกรม Data Conversion สําหรับการเตรี ยมข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี ตอนที่
ตรวจผ่านหมดแล้ ว จะมีปมให้
ุ่ กดว่า บันทึกไฟล์และสร้ างเอกสารนําส่ง ต้ องเอา
ไฟล์เอกสารนําส่งโดย write ลง CD หรื ออย่างไร
10. เกี่ยวกับข้ อมูลประกันภัยทรัพย์สน
ิ กรณีไม่ได้ สง่ รายการ Location Seq = 0
ในรายการข้ อมูล Data Conversion ที่นําส่งสํานักงาน คปภ. เลย ควรจะ
ดําเนินการอย่างไร

คําตอบ

วันที่ตอบ
/ ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

แฟ้มความคุ้มครองพิเศษให้ พิจารณาจากจํานวนเบี ้ยความคุ้มครองพิเศษ หาก
มากกว่าศูนย์ต้องรายงานแฟ้มดังกล่าวด้ วย
ต้ องนําไป Encrypt และเข้ ารหัส ca ของบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ กบั คปภ. 15/01/61
้
ง้
ก่อนนําส่ง ซึง่ ทําผ่านโปรแกรม Data Conversion และรายงานข้ อมูลทังหมดทั
้ ้ข้ อมูลจาก TID จะมีเฉพาะ
กลุม่ ที่ผา่ น และไม่ผา่ นหรื อติด Error ด้ วย (ทังนี
กรมธรรม์ประเภท 1, 2, 3, 4 เท่านัน้ บริษัทประกันภัยต้ องเติมข้ อมูลกรมธรรม์
ประเภทอื่นๆ ที่บริษัทประกันภัยมีก่อนนําส่ง)
เรี ยนนายทะเบียน ทั้งหมดในโครงการ ibs ต้องเรี ยนนายทะเบียนเพราะเป็ นคําสั่ง
15/01/61
นายทะเบียน
ให้ นําส่งเป็ น Paper
15/01/61

สืบเนื่องจาก รายการ Location Seq = 0 จะเป็ นรายการที่ระบบจะนําไป
26/01/61
้ ษัทประกันภัยต้ องจัดเตรี ยมนําส่งให้ ครบถ้ วน
แสดงผลรายงาน ทบ.1 ดังนันบริ
โดยมีหลักพิจารณาจัดทําข้ อมูลดังนี ้
‐ กรณีกรมธรรม์โดดเดี่ยว ให้ นําส่งด้ วย Location Seq = 0 เท่านัน้
‐ กรณี Multi Location ให้ นําส่งรายละเอียดด้ วย Location Seq > 0
และ นําส่งรายการ Location Seq = 0 ด้ วยการแสดงรายละเอียดการ
รับประกันภัยหลัก โดยแสดงจํานวนเงินเอาประกันภัย(SumInsureAmt)
ด้ วยมูลค่า ขีดจํากัดความรับผิดสูงสุดของกรมธรรม์ (ทังนี
้ ้มูลค่าดังกล่าว
6
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ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมข้อมูล Data Conversion

11.

การนําส่งข้ อมูลประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทลักษณะ เสาสัญญาณโทรศัพท์
ซึง่ บริ ษัทประกันภัยระบุ ที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ที่รับประกันภัยในกรมธรรม์วา่ “ทัว่
ประเทศ” แต่รหัส จังหวัด อําเภอ ตําบล ในตารางโครงสร้ างไม่มีรหัสให้
อ้ างอิงในการรายงาน จะต้ องระบุข้อมูลอย่างไรในชุดข้ อมูล Data

คําตอบ
ระบบจะนําไปแสดงค่าในรายงาน ทบ.1 เมื่อสํานักงาน คปภ. เรี ยกใช้ )
และ แสดงค่าเบี ้ยประกันภัยด้ วยผลรวมเบี ้ยของทุก Location Seq > 0
สถานะการติดตามเรื่องล่าสุ ด : สํานักงาน คปภ. อนุโลมให้ระบุรหัสเป็ น
“ALAREA” ได้ สําหรับชุดข้อมูล Data Conversion เท่านั้น สําหรับกรณี การรับ
ประกันภัยตั้งแต่ปี 2561 ต้องระบุตาํ แหน่งที่ต้ งั ของรายการทรัพย์สินเป็ น จังหวัด
อําเภอ ตําบล เท่านั้น

Conversion

หากท่านใดมีประเด็นข้ อสงสัย หรื อติดปั ญหาด้ านเทคนิค การใช้ งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ ได้ ที่
คุณธมลธร 02-651-4506 ต่อ 110 และเจ้ าหน้ าที่ TID ได้ ที่ คุณพัชรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ต่อ 224) หรื อคุณ จินตนา (ต่อ 222)
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วันที่ตอบ
/ ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

22/02/61

สรุปประเด็น คําถาม – คําตอบ โครงการ IBS เพือ่ Go-Live 01 ม.ค. 2561
หัวเรื่อง : ปัญหาเกีย่ วกับโครงสร้ างข้ อมูล และ การจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นําส่ งข้ อมูลเข้ าระบบ IBS

กรณี ไม่ได้เป็ นประกัน TA ประเภท Out Bound ให้ระบุเป็ นค่า Null

วันที่ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
21/12/60

กรณี ไม่ได้เป็ นการประกันเดินทางโดยเรื อโดยสาร ให้ระบุเป็ นค่า Null

21/12/60

ขณะนี้ ได้ดาํ เนินการเพิ่มรหัสดังกล่าว บนระบบ IBS เรี ยบร้อยแล้ว

22/02/2561

คําถาม
ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อนําส่ งข้อมูลเข้าระบบ IBS
1. โครงสร้างข้อมูลของระบบประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ Version A:01
ตามโครงสร้างในลําดับที่ 22 ถ้าไม่ได้เป็ นประกัน TA ประเภท Out Bound
จะต้องใส่ เป็ นค่าอะไร
2. โครงสร้างข้อมูลของระบบประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ Version A:01
ตามโครงสร้างในลําดับที่ 23 ถ้าไม่ได้เดินทางโดยเรื อโดยสาร จะต้องใส่ ค่าเป็ น
อะไร
3. การกําหนดรหัส จังหวัด อําเภอ ตําบล สําหรับ แขวง เขต ของ กทม. ตาม
ประกาศใหม่ ยังไม่ปรากฎรหัส บนระบบ IBS
4. การนําส่ งข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน เข้าระบบ IBS โดยระบบทําการตรวจสอบ
ผ่านทั้ง System Validate และ Business Rule Validate แต่ขอ้ มูลไม่แสดงใน
รายงาน ทบ. 1

คําตอบ

การแสดงผลรายงาน ทบ. 1 ของประกันภัยทรัพย์สิน ระบบจะเลือกแสดงรายการ 26/01/2561
เฉพาะ Location Seq. = 0 เท่านั้น ดังนั้น หากบริ ษทั ประกันภัยนําส่ งรายการ
ข้อมูลดังนี้
กรณี ภัยโดดเดี่ยว และกธ. มี Location เดียวเท่านั้น ให้อา้ งอิง Location Seq = 0
กรณี ภัยไม่โดดเดี่ยว และกธ.มีหลาย Location ให้รายงาน Location ต่างๆ ด้วย
Sequence 1, 2, 3, 4, … ตามลําดับ แล้วนํารายละเอียดการรับประกันภัยหลักส่ ง
เป็ นรายการ Location = 0 โดยนําส่ งทุนประกันภัย(SumInsureAmt) ด้วยมูลค่า
ขีดจํากัดความรับผิดสูงสุ ดที่บริ ษทั รับประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ฉบับนั้น และ
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คําถาม
ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อนําส่ งข้อมูลเข้าระบบ IBS

คําตอบ

วันที่ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

สํ าหรับเบีย้ ประกันภัยให้ ส่งยอดรวมเบีย้ ของทุก Location มาเป็ นเบี้ยของ Location
=0
5. หลักการสําหรับการนําส่ งข้อมูลสลักหลัง :
‐ ประกันภัยทรัพย์สิน
‐ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
‐ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
‐ ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ
6. หลักการสําหรับการนําส่ งข้อมูลสลักหลัง : ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

7. หลักการสําหรับการนําส่ งข้อมูลสลักหลัง : ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การรายงาน ค่าทุนประกันภัย หรื อ จํานวนเงินที่เอาประกันภัย :
 ให้รายงานด้วย มูลค่ารับประกันภัยสุ ทธิจากผลของการทําสลักหลังครั้ง
นั้น
การรายงาน ค่าเบี้ยประกันภัย :
 ให้รายงานมูลค่ าเพิม่ หรือ มูลค่ าลด หรือ มูลค่ าศูนย์ ซึ่ งเป็ นค่าเบี้ยที่
ปรับเปลี่ยนจากผลสื บเนื่องของสลักหลังครั้งนั้น
การรายงาน ค่าเบี้ยประกันภัย :
 ให้รายงานมูลค่ าเพิม่ หรือ มูลค่ าลด หรือ มูลค่ าศูนย์ ซึ่ งเป็ นค่าเบี้ยที่
ปรับเปลี่ยนจากผลสื บเนื่องของสลักหลังครั้งนั้น
การรายงาน ค่าทุนประกันภัย หรื อ จํานวนเงินที่เอาประกันภัย :
 ให้รายงานด้วย มูลค่ารับประกันภัยสุ ทธิ จากผลของการทําสลักหลังครั้ง
นั้น
การรายงาน ค่าเบี้ยประกันภัย :
 ให้รายงานมูลค่ าเพิม่ หรือ มูลค่ าลด หรือ มูลค่ าศูนย์ ซึ่ งเป็ นค่าเบี้ยที่
ปรับเปลี่ยนจากผลสื บเนื่องของสลักหลังครั้งนั้น ใน Field :
PremiumChangeAmt (จํานวนเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม/ลด) และ
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29/01/61

29/01/61

29/01/61

คําถาม
ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อนําส่ งข้อมูลเข้าระบบ IBS

8. หลักการสําหรับการนําส่ งข้อมูลสิ นไหมทดแทน :
‐ ประกันภัยทรัพย์สิน
‐ ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ ง
‐ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
‐ ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ
‐ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
‐ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

คําตอบ

วันที่ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

 ให้รายงานมูลค่าเบี้ยสุ ทธิหลังจากผลของสลักหลังครั้งนั้น ใน Field :
NetPremiumAmt (จํานวนเบี้ยประกันภัยรวมของส่ วนความคุม้ ครองหลัก
รถคันที่เอาประกันภัยตามระยะเวลาคุม้ ครอง) และ
 กรณี สลักหลังนั้นมีผลต่อเบี้ยความคุม้ ครองพิเศษที่แต่ละบริ ษทั ได้รับ
อนุมตั ิจาก คปภ. ให้รายงานมูลค่าเบี้ยความคุม้ ครองพิเศษสุ ทธิหลังจาก
ผลของสลักหลังครั้งนั้น ใน Field : NetSpecialPremiumAmt (จํานวนเบี้ย
ประกันภัยรวมส่ วนของความคุม้ ครองพิเศษที่แต่ละบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจาก
คปภ. หรื อความคุม้ ครองมาตรฐานที่ คปภ. ประกาศภายหลังและรวม
คํานวณเบี้ยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้)
การรายงาน ข้อมูลประมาณการ การจ่าย หรื อ การรับคืน :
29/01/61
 นัน่ คือรายการที่ ประเภทกลุ่มรายการ(ClaimGroup) มีค่า “EC” หรื อ “ES”
ให้รายงาน ค่าเพิ่ม/ค่าลด/ค่าศูนย์ ตามจริ ง
 ประมาณการครั้งแรกควร ระบุค่าบวก เสมอ
ต่อมาถ้าปรับปรุ งเพิ่มยอดประมาณการ ให้รายงาน ค่าบวก
ต่อมาถ้าปรับปรุ งลดยอดประมาณการ ให้รายงาน ค่าติดลบ
การรายงาน ข้อมูลการจ่าย หรื อ การรับคืน สิ นไหมทดแทน :
 นัน่ คือรายการที่ ประเภทกลุ่มรายการ(ClaimGroup) มีค่า “P” หรื อ “S” ให้
รายงาน ค่าบวก เสมอ
 แต่หากรายการที่ ประเภทกลุ่มรายการ(ClaimGroup) มีค่า “CP” หรื อ “CS”
ให้รายงาน ค่าติดลบ เสมอ
10

คําถาม
ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อนําส่ งข้อมูลเข้าระบบ IBS

9. การแสดงผล ค่าเบี้ยประกันภัย ในรายงาน ทบ.1 และ ทบ.2 ของประกันภัย
ทรัพย์สิน เกิดจากการประมวลผลมาจากค่าใดบ้าง

คําตอบ

วันที่ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

การรายงาน ปิ ดเรื่ องสิ นไหม :
 นัน่ คือรายการที่ สถานะของรายการสิ นไหมทดแทน(ClaimStatus) มีค่า
“2” - ปิ ดเรื่ องสิ นไหม(Close Claim) สามารถดําเนินการได้ 2 แนวทางคือ
(1) แจ้งปิ ดเรื่ องพร้อมกับรายการ ที่รายงานครั้งสุ ดท้าย
อาทิเช่น บริ ษทั ประกันภัยทําการจ่ายสิ นไหมและปิ ดเรื่ องเลย
ให้รายงานโดย ในรายการข้อมูล ClaimGroup ระบุค่า ‘P’ และ
ClaimStatus ระบุค่า ‘2’ ข้อมูลจํานวนเงินค่าสิ นไหม ระบุค่า
ยอดเงินจ่ายเป็ นค่าบวก
(2) แจ้งปิ ดเรื่ องพร้อมกับ รายงานยอดปรับปรุ งประมาณการสุ ทธิ
อาทิเช่น บริ ษทั ประกันภัยประมวลผลปิ ดเรื่ องเคลมคงค้างในระบบ
ให้รายงานโดย ในรายการข้อมูล ClaimGroup ระบุค่า ‘CP’ และ
ClaimStatus ระบุค่า ‘2’ ข้อมูลจํานวนเงินค่าสิ นไหม ให้ระบุค่า
ยอดปรับปรุ งสิ นไหมจ่ายคงค้าง(O/S Claim) ให้เท่ากับศูนย์
หมายเหตุ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพ และ การประกันภัยรถยนต์ ภาค
บังคับ ให้ รายงานสิ นไหมเป็ นรายละเอียดตามแต่ ละผู้ประสบภัย
29/01/61
ตําแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัย ในรายงาน คํานวณโดย
FirePremiumSection1 + FirePremiumSection2 + IarPremiumSection1 +
IarPremiumSection2 + PremiumOfBI
หรื อหากพิจารณาตําแหน่ง Field ในโครงสร้างข้อมูลคือ
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คําถาม
ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อนําส่ งข้อมูลเข้าระบบ IBS

คําตอบ

(Field ลําดับที่ 43 + Field ลําดับที่ 50 + Field ลําดับที่ 52 + Field ลําดับที่ 53 +
Field ลําดับที่ 55)
10. Error Code : BRVSTD00100 เลขที่ตวั แทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ตรงกับ กรณี ใส่ รหัสบริ ษทั ในช่องตัวแทนนายหน้า
ฐานข้อมูล คปภ. ในเคสกรณี ดงั กล่าวเป็ นกรณี ของงานขายตรง ทางบริ ษทั ก็ได้ ให้ระบุได้เมื่อ ช่องทางการจัดจําหน่าย เป็ น
04 = ไปรษณี ย ์ หรื อ
ส่ งรหัสของบริ ษทั เข้าไปเป็ น 2051ตามเอกสารโครงสร้างที่ทาง คปภ. กําหนด
มาแล้วนะค่ะ แต่ทาํ ไมระบบยังแจ้งเป็ น Warning อยูค่ ่ะ? รบกวนตรวจสอบเคส 05 = ทางโทรศัพท์ หรื อ
06 : ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับบริ ษทั หรื อ
นี้ให้หน่อยนะค่ะ
07 : ผ่านองค์กร หรื อ
08 : ขายผ่าน Internet หรื อ
99 : อื่นๆ
11. กรณี นาํ ส่ งรายการสิ นไหมทดแทน ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ โดยแจกแจง ** ขณะนี้ ได้นาํ เรื่ องหารื อกับเจ้าหน้าที่ สํานักงานคปภ. เรี ยบร้อยแล้ว **
รายการความเสี ยหายตามรหัสความคุม้ ครองได้มากกว่า 1 รายการ แต่ไม่สามารถ สถานะการติดตามเรื่องล่าสุ ด : รอการพิจารณาของ ผูบ้ ริ หาร สํานักงาน คปภ.
นําส่ งเข้าระบบ IBS เนื่องจากระบบแจ้งว่า Duplicate Record จะต้อง
กําหนดแนวทางในการดําเนินการ โดยได้นาํ เสนอ 2 แนวทางเลือกคือ
ดําเนินการอย่างไร
1. อนุญาติให้แก้ไขประกาศโครงสร้างโดยเพิ่ม รหัสความคุม้ ครอง ให้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของคียห์ ลัก
2. กําหนดให้บริ ษทั ประกันภัย ส่ งรายการโดยรวมยอดความเสี ยหาย แล้ว
นําส่ งมาด้วยรหัสความคุม้ ครองหนึ่งๆ ที่เกิดความเสี ยหายสูงสุ ด
** ขณะนี้ ได้นาํ เรื่ องหารื อกับเจ้าหน้าที่ สํานักงานคปภ. เรี ยบร้อยแล้ว **
12. กรณี การนําส่ งข้อมูลรับประกันภัย ของบริ ษทั ประกันภัยที่มีการควบรวมใน
ระหว่างปี 2556 - ปัจจุบนั โดยมีการโอนความคุม้ ครอง และความรับผิดตาม สถานะการติดตามเรื่องล่าสุ ด : รอการพิจารณาของผูบ้ ริ หาร สํานักงาน คปภ.
กรมธรรม์ระหว่างบริ ษทั ที่ควบรวม จะแนวทางการนําส่ งข้อมูลอย่างไร
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วันที่ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

22/02/61

22/02/61

22/02/61

คําถาม
ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อนําส่ งข้อมูลเข้าระบบ IBS

คําตอบ

13. กรณี การนําส่ งข้อมูลประกันภัยทางทะเลและการขนส่ ง โดยมีการรับประกันภัย ** ขณะนี้ ได้นาํ เรื่ องหารื อกับเจ้าหน้าที่ สํานักงานคปภ. เรี ยบร้อยแล้ว **
การขนส่ งซึ่ งมี ปลายทาง เป็ น หมู่เกาะแชแนล ซึ่ งไม่มีรหัสประเทศในตาราง สถานะการติดตามเรื่องล่าสุ ด : รอการพิจารณาของผูบ้ ริ หร สํานักงาน คปภ. แต่
ของโครงสร้างให้อา้ งอิงในการนําส่ งข้อมูล
ในเบื้องต้นมีความเห็นว่า กรณี รับประกันภัยการขนส่ งไปที่ หมู่เกาะแชแนล ให้
ระบุวา่ การขนส่ งนั้นไปยัง เกาะในตําแหน่งที่อยูใ่ นความปกครองของประเทศใด
14. กรณี การนําส่ งข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สําหรับการขนส่ งวัตถุ
** ขณะนี้ ได้นาํ เรื่ องหารื อกับเจ้าหน้าที่ สํานักงานคปภ. เรี ยบร้อยแล้ว **
อันตราย จะต้องระบุประเภทสลักหลัง หรื อ รหัสความคุม้ ครอง อย่างไร
สถานะการติดตามเรื่องล่าสุ ด : รอการพิจารณาของผูบ้ ริ หาร สํานักงาน คปภ.
15. การนําส่งข้ อมูลประกันภัยทรัพย์สนิ ประเภทลักษณะ เสาสัญญาณโทรศัพท์ ซึง่ กรณี การรับประกันภัยตั้งแต่ปี 2561 ต้องระบุตาํ แหน่งที่ต้ งั ของรายการทรัพย์สิน
เป็ น จังหวัด อําเภอ ตําบล เท่านั้น
บริษัทประกันภัยระบุ ที่ตงของทรั
ั้
พย์สนิ ที่รับประกันภัยในกรมธรรม์วา่ “ทัว่
ประเทศ” แต่รหัส จังหวัด อําเภอ ตําบล ในตารางโครงสร้ างไม่มีรหัสให้
อ้ างอิงในการรายงาน จะต้ องระบุข้อมูลอย่างไรในชุดข้ อมูล สําหรับการนําส่ง
ณ Go‐Live 01 ม.ค. 61
หากท่านใดมีประเด็นข้ อสงสัย หรื อติดปั ญหาด้ านเทคนิค การใช้ งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ ได้ ที่
คุณธมลธร 02-651-4506 ต่อ 110 และเจ้ าหน้ าที่ TID ได้ ที่ คุณพัชรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ต่อ 224) หรื อคุณ จินตนา (ต่อ 222)
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วันที่ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
22/02/61

22/02/61
22/02/61

สรุปประเด็น คําถาม – คําตอบ โครงการ IBS เพือ่ Go-Live 01 ม.ค. 2561
หัวเรื่อง : ปัญหาด้ านเทคนิค เกีย่ วกับการใช้ งานบนระบบ IBS
คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS
1.

User & password / ในส่วนของ web service จะต้ องขออย่างไร

2.

การส่งแบบ web services ต้ องส่งหนังสือแต่งตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ต้ องรออนุมตั ิ public ip ก่อนหรื อไม่
การ Upload File บนระบบ IBS ในขันตอนเข้
้
ารหัสไฟล์ ส่วนที่เลือก
Cer ของ คปภ. ไม่ขึ ้น Cer ของ คปภ. มาให้ เลือก จะต้ องดําเนินการ
อย่างไร

3.

คําตอบ

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
15/01/61
15/01/61

สําหรับ Web Service จะกําหนดเองตอนขอลงทะเบียน Public IP
ต้ องลงทะเบียนบนระบบ ยื่นเอกสารต่อสํานักงาน คปภ. และรอการอนุมตั ิจาก
สํานักงาน คปภ. ก่อนดําเนินการ
ให้ ตรวจสอบเบื ้องต้ นว่า ได้ ลงทะเบียน cer บนระบบ IBS และได้ รับการอนุมตั ิ cer
15/01/61
นัน้ จาก คปภ. หรื อยัง ถ้ า cer นันลงทะเบี
้
ยนแล้ วให้ โหลด Public Key ของคปภ มา
ติดตัง้ ตอนติดตังเลื
้ อกเป็ น Current User และเลือกpath เป็ น Personal
User / Password
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คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS
4.

ทําการ Upload
หรื อไม่ อย่างไร

File

คําตอบ

เข้ าระบบ IBS เสร็จแล้ ว สามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ เลย เมื่อบริษัท Upload แล้ ว ให้ บริ ษัทประกันภัย สังเกตุบนโปรแกรม Upload File ที่
คอลัมม์ “สถานะที่นําส่งข้ อมูลแล้ ว” จะแสดงสถานะการทํางานของโปรแกรม โดยจะ
แสดงค่าต่างๆ ซึง่ มีความหมาย ดังนี ้
“รั บไฟล์ ข้อมูลเข้ าระบบ“ : ระบบได้ รับไฟล์ที่นําส่งแล้ ว (แต่ยงั รอถอดรหัส
หรื ออยู่ระหว่างถอดรหัส)
“ไม่ รับไฟล์ ข้อมูลเข้ าระบบ” : ระบบไม่สามารถรับไฟล์ที่ทา่ นนําส่ง อาจเกิดจาก
การตังชื
้ ่อไฟล์ไม่ตรงตามที่กําหนด
“ถอดรหัสข้ อมูลไม่ ถูกต้ อง” : ระบบได้ รับไฟล์ที่นําส่งแล้ วและระบบไม่สามารถ
ถอดรหัสข้ อมูลของท่านได้
“ถอดรหัสข้ อมูลถูกต้ อง รอการนําเข้ าฐานข้ อมูล” : ระบบได้ รับไฟล์ที่นําส่ง
แล้ วและระบบสามารถถอดรหัสข้ อมูลสําเร็จ และ
อยูร่ ะหว่างบันทึกรายการข้ อมูลเข้ าฐาน
“ไม่ สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ” :
“ไม่ สามารถบันทึกข้ อมูลลงฐานข้ อมูลได้ ” : ระบบได้ รับไฟล์ที่นําส่งและ
สามารถถอดรหัสข้ อมูลสําเร็จ แต่ไม่สามารถ
บันทึกข้ อมูลเข้ าฐานได้ อาจเนื่องจากรูปแบบไฟล์
ไม่ตรงตามที่กําหนด
“บันทึกข้ อมูลลงฐานข้ อมูลแล้ ว“ : File ที่ทา่ นนําส่งระบบได้ ดําเนินการนํา
ข้ อมูลจัดเก็บเข้ าระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว (รอการ
15

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
15/01/61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

คําตอบ

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

ตรวจสอบต่อไป)
ั เก็บเข้ าระบบเรี ยบร้ อย
“อยู่ระหว่ างการประมวลผล“ : ระบบนําข้ อมูลที่จด
แล้ วทําการตรวจสอบเบื ้องต้ น (System
Validation) หรื อ ตรวจสอบเชิงลึก
(Business Validation)
ั เก็บดําเนินการผ่าน
“ผ่ านการตรวจสอบ Business แล้ ว” : ระบบนําข้ อมูลที่จด
ขันตอนตรวจสอบเชิ
้
งลึก (Business
Validation) เรี ยบร้ อยแล้ ว

5. Excel Template ที่ใช้ ทํา xml file ของ TID

6.

7.

และ OIC ใช้ ตวั เดียวกัน

หรื อไม่ ในการใช้ upload
การกําหนดสิทธิ์ให้ admin ทํา upload file ได้ ปรับปรุงข้ อมูลที่ผิดพลาด
( utility ) ต้ องกําหนดสิทธิ์ ทังหมดหรื
้
อไม่ เพื่อจะ upload ข้ อมูลอัคคีภยั
โปรแกรมกําหนดบทบาทสําหรับผู้ใช้ งานระบบ IBS เมื่อคลิก ปุ่ ม บันทึก
แล้ วระบบแจ้ งว่า “ibs.oic.or.th says : เกิดข้ อผิดพลาดในการบันทึก”

กรณีที่ระบบจัดเก็บข้ อมูลเข้ าฐานเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อท่านคลิกที่
ระบบจะแสดงรายการข้ อมูลจากไฟล์ที่ทา่ นนําส่ง
เป็ น Template เดียวกัน
ต้ องกําหนด role. FI_U_W‐ FI_U_W , FI_CLAIM‐ FI_CLAIM จึงจะสามารถใช้ งาน
โปรแกรมกลุม่ Upload. Utility. ... และอื่นๆ ของประกันภัยทรัพย์สนิ ได้
กรณีนี ้ ผู้ใช้ งาน มีการบันทึกข้ อมูลซํ ้าซ้ อนกับที่มีการจัดเก็บไว้ แล้ วในระบบ ดังนัน้
เสนอแนะว่า ควรมีการตรวจสอบโดยการ Search ข้ อมูลบนระบบก่อนทําการบันทึก
ใหม่
16

15/01/61
15/01/61
15/01/61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

8.

โปรแกรม Upload File เมื่อมาถึงขันตอน
้
SELECT CA หลังเลือกและ
กดยืนยันแล้ ว ระบบแจ้ งว่า “ibs.oic.or.th says : Browser not
support encrypt from client! “ ต้ องแก้ ไขอย่างไร

คําตอบ

ทําการ Trust site (ดังรูป)เพื่อให้
ระบุได้
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Browser

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

สามารถเข้ าไปอ่านไฟล์ข้อมูลตาม Path ที่ 15/01/61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

คําตอบ

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

และ โปรแกรมระบบ IBS สามารถใช้ งานผ่าน Browser ทัง้ IE และ Chrome แต่
กรณีที่ทา่ นจะใช้ งานเพื่อ Upload File ข้ อมูลเข้ าระบบ ผ่าน IE ขอให้ ทา่ นทําการ
ติดตัง้ Plug – In IE Tab เพิ่มเติมก่อนใช้ งาน
9.

โปรแกรม Upload File กรณีระบบแจ้ ง “สถานะที่นําส่งข้ อมูลแล้ ว” เป็ น สาเหตุหนึง่ ที่อาจทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดดังกล่าว และเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ คือ
“ไม่สามารถบันทึกข้ อมูลได้ ” เป็ นเพราะอะไร
ไม่ได้ กําหนด encoding=”UTF‐8” ดังภาพ
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15/01/61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

คําตอบ

สามารถแก้ ไขได้ โดยการเปิ ดไฟล์ข้อมูลด้ วย
กําหนด ดังภาพ

19

Notepad และ Save as File

ดังกล่าวโดย

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

10.

ขันตอนลงทะบี
้
ยน CA บนระบบ IBS แล้ วเกิดข้ อผิดพลาด โดยระบบแจ้ ง
ข้ อความว่า “ ไม่สามารถ Upload” แก้ ไขอย่างไร

คําตอบ

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

ที่ทา่ นต้ องทําการ Upload ในขันตอนลงทะเบี
้
ยน CA ต้ องเป็ น File .P12 เท่านัน้ 15/01/61
หากท่านนํา File อื่นๆ ที่ทา่ นได้ รับจาก Provider บันทึกเข้ าระบบ จะเกิดข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้สามารถสังเกตุดงั นี ้
Provider CAT : แผ่น CA ที่ทา่ นได้ รับจะประกอบด้ วย .CRT และ .P12
Provider TOT : แผ่น CA ที่ทา่ นได้ รับจะประกอบด้ วย .CER และ .P12
Provider TDRI : ต้ อง Download File .P12 จากหน้ าเว็บเท่านัน้
File
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คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS
11. upload ข้อมูลการรับประกันภัยทรัพย์สินแล้วเลือก certificate เรี ยบร้อยแล้ว
กดส่ งระบบ ขึ้น Error “Encrypt xml file error : Object doesn’t support
property or method ‘SignEncryptXMLFile’ “ ตามภาพ ด้านล่าง จะต้อง
แก้ไขอย่างไรบ้าง

คําตอบ

ลองดําเนินการตามรายละเอียดขันตอน
้
ตามไฟล์แนบค่ะ
<< ปั ญหาCaSecurityCom.dll.pdf >>
**** หมายเหตุ URL ที่ใช้ ดาวน์โหลดข้ อ 1.1 ในเอกสารปรับเปลี่ยนเป็ น
https://ibs.oic.or.th ค่ะ
- ลอง Reset ค่า Personal setting ใน IE
เสร็จแล้ วให้ Restart เครื่ องและใช้ งานระบบใหม่ ดังนี ้
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วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
15/01/61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

คําตอบ

22

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

12. การนําส่ งข้อมูลประกันภัยทรัพย์สิน เข้าระบบ IBS โดยระบบทําการ
ตรวจสอบผ่านทั้ง System Validate และ Business Rule Validate แต่
ข้อมูลไม่แสดงในรายงาน ทบ. 1

คําตอบ

ให้ ตรวจสอบ รายการกรมธรรม์ที่นําส่งว่ามีการรายงาน Location Seq = 0 เข้ ามาด้ วย
หรื อไม่ โดยพิจารณาและดําเนินการดังนี ้
- กรณีกรมธรรม์โดดเดี่ยว หากส่งเฉพาะ Location Seq > 0 ให้ ทําการ
ยกเลิกรายการ (ส่ง Transaction Status = ‘C’) แล้ วส่งรายการ
23

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

26/01/61

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

คําตอบ

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

กรมธรรม์เข้ ามาใหม่ โดยระบุ Location Seq = ‘0’ (ส่ง Transaction
Status = ‘N’)
-

13. กรณี ส่งข้อมูลด้วย Web Service แล้วระบบแจ้ง
error APPSTD09097 แจ้งว่า authen key หมดอายุ
ควรดําเนินการอย่างไร

14. บริษัทประกันภัย ได้ นําเข้ าข้ อมูลนําส่งแล้ ว และสถานะเป็ น รับไฟล์ข้อมูล
เข้ าระบบแล้ ว แต่ระบบ error ต่อมา บริษัทประกันภัยได้ ทําการแก้ ไข

กรณีกรมธรรม์ Multi Risk หากส่งเฉพาะ Location Seq > 0 เข้ ามาใน
ระบบ IBS แล้ วเท่านัน้ ให้ ทําการส่งเพิ่มเติมด้ วย Location Seq = ‘0’
(Transaction Status = ‘N’)

Error APPSTD09097 มาจากการที่ขอรับ Auth Key จาก IBS ไปแล้ ว ไม่ได้ มีการใช้

26/01/61

้
่กําหนด ระยะเวลาที่กําหนด15นาที
งาน Auth Key นันตามเวลาที
เท่าที่เคยพบปั ญหานี ้โปรแกรมที่บ.ประกันฯ พัฒนาขัน้ คือ
1) ทําการเรี ยกขอ Auth Key ไปก่อน
2) ทําการ สร้ าง XML จากข้ อมูลของระบบหลัก + ทํา PKI (ผ่าน
Function ของ DLL)
3) ทําการส่งข้ อมูล
ในขันตอนที
้
่ 2 บ้ างทีใช้ เวลานาน เกิดอายุของ Auth Key ทําให้ สง่
ข้ อมูลไม่ผา่ น
ให้ ทําขันตอนที
้
่ 2 การสร้ าง XML ก่อน แล้ วค่อย ทําการขอ Auth Key ครับ
การส่งข้ อมูลเข้ ามาซํ ้าในระบบ แก้ ไขโดย เปลี่ยนชื่อไฟล์ และแก้ ไข Periodseq ใน xml
ให้ ตรงกับชื่อไฟล์
24
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คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

คําตอบ

วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

Error ตามที่ระบบแจ้ งเรี ยบร้ อยแล้ ว

แล้ วนําเข้ าใหม่อีกครัง้ แต่สถานะ
ข้ อมูลแสดง “ไม่รับไฟล์ข้อมูลเข้ าระบบ เนื่องจากรายการซํ ้า” ต้ องทํา
อย่างไร

15. กรณีนําส่งรายการกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพ โดยมีจํานวน
ผู้เอาประกันภัยต่อกรมธรรม์ประมาณเกือบ 2 ล้ านกรมธรรม์ ติดประเด็น
ปั ญหาใน 2 ด้ านคือ 1) ไม่สามารถใช้ Excel Template ในการตรวจสอบ
รายการข้ อมูลดังกล่าว 2) ชุดข้ อมูลกรมธรรม์ที่มีผ้ เู อาประกันภัยจํานวน
มาก เมื่อ Generate ข้ อมูลเป็ น XML FILE แล้ วจะมีขนาดเกิน 100 Mb ซึง่
จะติดข้ อจํากัดในการส่งข้ อมูลเข้ าระบบ IBS

22/02/61
** ขณะนี้ ได้นาํ เรื่ องหารื อกับเจ้าหน้าที่ สํานักงานคปภ. เรี ยบร้อยแล้ว **
สถานะการติดตามเรื่องล่าสุ ด : ต้องปรับปรุ งระบบ IBS ให้สามารถรับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ในลักษณะแตกข้อมูลกรมธรรม์เป็ นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้
สามารถนําเข้าระบบได้ ด้วยขนาด ไฟล์ไม่เกิน 100 Mb โดยหลังจากระบบ IBS รับข้อมูล
เข้าระบบแล้วยังคงมองกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ ว่าเป็ นกรมธรรม์เดียวกัน ทั้งนี้ทีมงานอยู่
ระหว่างการทดสอบ ซึ่ งหลังจากระบบปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วจะจัดทําเอกสารชี้แจง
ขั้นตอนดําเนินการต่อบริ ษทั ประกันภัยต่อไป

25

คําถาม
ปัญหาด้านเทคนิค เกี่ยวกับการใช้งานบนระบบ IBS

คําตอบ

16.
หากท่านใดมีประเด็นข้ อสงสัย หรื อติดปั ญหาด้ านเทคนิค การใช้ งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ ได้ ที่
คุณธมลธร 02-651-4506 ต่อ 110 และเจ้ าหน้ าที่ TID ได้ ที่ คุณพัชรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ต่อ 224) หรื อคุณ จินตนา (ต่อ 222)
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วันที่
ตอบ /
ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

สรุปประเด็น คําถาม – คําตอบ โครงการ IBS เพือ่ Go-Live 01 ม.ค. 2561
หัวเรื่อง : ปัญหาแนวทางปฏิบัตติ ามนโยบาย
คําถาม
ปัญหาแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบาย

คําตอบ

1. กรณี บริ ษทั ประกันภัยมีหลาย user ในการส่ งข้อมูลของระบบ IBS นั้น ต้องทํา
การยืน่ ใบคําขอเพื่อลงทะเบียนขอผูใ้ ช้งานระบบทุกคนไปยัง คปภ. หรื อไม่

ต้องทําการยืน่ ใบคําขอเพื่อลงทะเบียนขอผูใ้ ช้งานระบบทุกคน

2. จากคําสั่งคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยที่
12/2560 เรื่ องให้บริ ษทั ยืน่ รายงานการรับประกันวินาศภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
ในการส่ งข้อมูลข้อที่ 5 ให้บริ ษทั ยืน่ รายงานการรับประกันวินาศภัยและค่า
สิ นไหมทดแทนตามปี รับประกันภัย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ให้บริ ษทั ยืน่ ภายใน 15 มกราคม 2561 นั้น นําส่ งข้อมูลในรู ปแบบ
ใด
3. การนําส่ งข้อมูลตั้งต้นย้อนหลัง 5 ปี จะต้องนําส่ งรู ปแบบของข้อมูลตามที่ คปภ.
ประกาศใหม่ หรื อยังสามารถนําส่ งในรู ปแบบเก่าที่เคยส่ งได้

นําส่ งในรู ปแบบ Text file โดยให้ทาํ การเข้ารหัสด้วย CA ที่ท่านลงทะเบียนไว้บน
ระบบ IBS (ดูรายละเอียดขั้นตอนการทําได้จากคู่มือโปรแกรม Conversion) ให้
เรี ยบร้อย ก่อนนําส่ ง!!

4. สิ่ งที่ตอ้ งดําเนินการ เมื่อลงทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานบนระบบ IBS ต้องดําเนินการ
อย่างไรบ้าง

เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ขอให้บริ ษทั ส่ งเอกสารมายังสํานักงาน คปภ. โดย
ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

วันที่ตอบ
/ ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด
19/12/60

19/12/60

20/12/60
การนําส่ งข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามคําสัง่ คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 12/2560 จะต้องนําส่ งตามรู ปแบบโครงสร้างข้อมูล IBS
“รู ปแบบเก่าที่เคยส่ ง” หากหมายถึงการส่ งข้อมูลประจําเดือนที่เคยส่ งมาตลอด ยังคง
ให้นาํ ส่ งเหมือนเดิมจนถึงสิ้ นปี 2561
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20/12/60

คําถาม
ปัญหาแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบาย

คําตอบ

1. หนังสื อแต่งตั้งผูป้ ฎิบตั ิการ ในโครงการ Insurance Bureau System ที่ปริ้ นจาก
ระบบ
2. ให้บริ ษทั ใช้กระดาษหัวของบริ ษทั
3. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ 1 ฉบับ
4. แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูป้ ฎิบตั ิการ (สําเนาบัตรประชาชน, Passport )
5. แนบสําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ต่อครั้ง
5. การลงนามผูป้ ระสานงาน สําหรับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ประกันภัย ที่ตาํ แหน่งด้านล่าง เจ้าหน้าที่ส่วนงานใดก็ได้ ที่บริ ษทั มอบหมายให้ เป็ นผูป้ ระสานงานเรื่ องการ
ของแบบฟอร์ม ต้องระบุเป็ นเจ้าหน้าที่บริ ษทั ส่ วนใด
ลงทะเบียน กับสํานักงาน คปภ.
6. หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่สาํ นักงาน คปภ. ต้องการจากบริ ษทั ประกันภัยหมายถึง
หนังสื อใด
7.

หนังสื อที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หากท่านใดมีประเด็นข้ อสงสัย หรื อติดปั ญหาด้ านเทคนิค การใช้ งานระบบสามารถโทรสอบถามเจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ ได้ ที่
คุณธมลธร 02-651-4506 ต่อ 110 และเจ้ าหน้ าที่ TID ได้ ที่ คุณพัชรภรณ์ โทร 02-247-7200 (ต่อ 224) หรื อคุณ จินตนา (ต่อ 222)
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วันที่ตอบ
/ ปรับปรุ ง
ล่าสุ ด

20/12/60

20/12/60

IWT
March 24, 2047

1. วิธีการติดตั้ง CaSecurityCom.dll
ในขั้นตอนของการนําสงขอมูลในระบบ IBS. จะตองทําการลงลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) และการเขารหัส
(Encryption) โดยใช CaSecurityCom.dll ซึ่งมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้
1.1 ดาวนโหลดไฟล CaSecurityCom.zip และบันทึกจัดเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร (สามารถดาวนโหลด
CaSecurityCom.zip ไดที่ http://ibs-iwt.oic.or.th )

หนา 1

IWT
March 24, 2047

1.2 ทําการ Extract File CaSecurityCom.zip
โดยระบุไวที่ D:\IBS. (กรุณาระบุชื่อตามที่กําหนด และFile Install ลง D:\IBS. ห้ ามลบ)

1.3 ทําการติดตั้งโดย Run as administrator ที่ไฟล regiser.bat

หนา 2

IWT
March 24, 2047

1.4 กดปุม Enter 1 ครั้ง เมื่อหนาจอดังกลาวหายไป แสดงวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

1.5 สามารถตรวจสอบการติดตั้ง library dll ดังนี้
1.5.1 ใชคําสั่ง command regedit เพื่อตรวจสอบที่ Registry

หนา 3
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March 24, 2047

1.5.2 กรณีที่ติดตั้ง library สมบูรณจะพบPath\HKEY_CLASSES_ROOT\Iwit.Security.CaSecurityCom ซึ่ง
แสดงวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

2. การแกไขปญหา เพื่อปองกันการเกิด “Encrypt xml file error : Object dosen't support property or
method 'SignEncryptXmlFile'”
2.1 เปด Browser Internet Explorer
2.2 ที่เมนู 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 เพื่อให IE รองรับการทํางานของไฟล
CaSecurityCom.dll ที่ไดดําเนินการติดตั้งไป Version DLL ตองเปน Version ล่าสุด

หนา 4
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หนา 5

