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TROUBLE SHOOTING
แนวทางแก้ปญั หาข้อผิดพลาดการนาส่งข้อมูลโครงการ IBS. สาหรับเวอร์ชนั ่ A01
1)

กลุ่มข้อผิดพลาดด้านเทคนิค

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
APPSTD00100 ชื่อผูใ้ ช้งาน / รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
APPSTD00200

Version ของเอกสารไม่ถูกต้อง

APPSTD01000

Parameter is Required

APPSTD01100
APPSTD01200

System Error
โครงสร้างแฟ้มไม่ถูกต้อง

APPSTD01600

ชื่อแฟ้มข้อมูล (XML) ซ้า / โครงสร้างข้อมูล (Structure) ซ้า

APPSTD01700

TransactionStatus ทีเ่ ป็น U , C ต้องระบุหมายเลขอ้างอิง
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แนวทางแก้ปญั หา
ตรวจสอบ User Name และ Password ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ต่าง ๆ
ต้องเหมือนกับทีส่ านักงาน คปภ. กาหนด
ตรวจสอบเวอร์ณชันของเอกกสารที
่
น่ าส่ง กรณีส่งช่องทาง Upload
ตรวจสอบกับชื่อไฟล์ /กรณีส่งช่องทาง Web Service ตรวจสอบกับ
Tag StructureInfo
เฉพาะกรณีส่งช่องทาง Web Service ตรวจสอบ Paremeter ต้องส่ง
มาครบถ้วนตามทีร่ ะบบต้องการ
ระบบมีขอ้ ผิดพลาดกรุณาติดต่อผูด้ แู ลระบบ
กรณีส่งช่องทาง Upload ตรวจสอบกับชื่อไฟล์ /กรณีส่งช่องทาง Web
Service ตรวจสอบกับ Tag StructureInfo เป็นไปตามที่ สานักงาน
คปภ.กาหนด
กรณีส่งช่องทาง Upload ตรวจสอบกับชื่อไฟล์ /กรณีส่งช่องทาง Web
Service ตรวจสอบกับ Tag StructureInfo นาไปค้นหากับรายการที่
นาส่งสาเร็จก่อนหน้าพบว่าเคยมีการนาส่งมาก่อน ดังนัน้ ต้องนาส่งไฟล์
หรือ Tag StructureInfo ทีย่ งั ไม่เคยมีการนาส่งมาก่อน
ตรวจสอบกับ Transaction Status ทีเ่ ป็น U , C ReferenceNumber
ไม่มกี ารระบุค่า

แนวทางแก้ปญั หา
ตรวจสอบ XML Header ต้องระบุค่า และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงาน คปภ
ตรวจสอบกับ Transaction Status ห้ามเป็นค่าว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
APPSTD02200 XML Header ไม่ตรงตามที่ คปภ. กาหนด
APPSTD02300
APPSTD02400
APPSTD02500

APPSTD02600

APPSTD02700

APPSTD02800

APPSTD02900
APPSTD03000
APPSTD03100
APPSTD05100

TransactionStatus ห้ามระบุเป็นค่าว่าง เนื่องจากระบบไม่
สามารถปรับปรุงในฐานข้อมูลได้
TransactionStatus ทีเ่ ป็น N ต้องไม่ระบุค่า ReferenceNumber ตรวจสอบกับ Transaction Status = N ReferenceNumbers ห้าม
ระบุค่า
TransactionStatus ทีเ่ ป็น U, C ไม่พบข้อมูล
ตรวจสอบกับ Transaction Status ทีเ่ ป็น U , C ระบุ
ReferenceNumber และคียห์ ลัก ตามทีร่ ะบุในฐาน Data
ReferenceNumber จะไปตรวจสอบค่าของตียห์ ลักตามโครงสร้าง ใน
Center
ฐานกับข้อมูล กับ ค่าทีส่ ่ง ถ้าไม่ตรงกัน แจ้งเป็น Error
Transaction Status ต้องระบุค่า สถานะของการส่งข้อมูล ต้อง TransactionStatus ไม่ใช่ N,U,C ต้องระบุให้ถูกต้อง
ระบุค่า สถานะของการส่งข้อมูล N = รายการใหม่,U = รายการ
แก้ไข C = รายการยกเลิก เท่านัน้
TransactionStatus ทีเ่ ป็น N ทาการส่งข้อมูลซ้าซ้อนเกิน 3 ครัง้ กรณีส่งช่องทาง Web Service มีการส่งข้อมูลซ้ากันเกิน 3 ครัง้
ตรวจสอบจากคียห์ ลักทีใ่ ช้ในการนาส่ง หรือ ทางบริษทั ประกันภัย
ตรวจสอบวิธกี ารนาส่งข้อมูลอีกครัง้
รหัสบริษทั ใน XML ไม่สอดคล้องกับ StructureInfo หรือ ชื่อ
กรณีส่งช่องทาง Upload ตรวจสอบกับชื่อไฟล์ / กรณีส่งช่องทาง
ไฟล์
ตรวจสอบกับ Tag StructureInfo รหัสบริษทั ต้องเป็นไปตามที่
สานักงาน คปภ.กาหนด
Encoding ต้องเป็น UTF-8 เท่านัน้
ตรวจสอบ Encoding ของเนื้อไฟล์ทน่ี าส่ง ต้องกาหนดให้เป็น UTF-8
คียห์ ลัก ห้ามเป็ นค่าว่าง
ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ป็ นคียห์ ลักกรณีทเ่ี ป็ นค่าว่าง
ไม่พบ XML Node หลัก
ตรวจสอบ XML Node ต้องมีการส่ง XML Node หลักเสมอ ห้ามขาด
เกิดข้อผิดพลาดขณะบันทึกใน Landing Zone
XML ไฟล์ มีปญหา ให้ทดสอบโดยการเปิด กับ IE
2

รหัสข้อผิดพลาด
APPSTD05110
APPSTD09003
APPSTD09004
APPSTD09005

APPSTD09011
APPSTD09012

คาอธิบายรายการผิดพลาด
เกิดข้อผิดพลาดในข้อมูล XML
Decompress Error
Decrypt Error
Verification failed: No Signature was found in the
document.
Verification failed: More that one signature was found for
the document.
The XML signature is not valid.
The X.509 Certificate is revoked.
The X.509 Certificate [subject] could not found in certificate
store
The X.509 Certificate is not use before [Current date time]
The X.509 Certificate is expired

APPSTD09013

The X.509 Certificate is not valid.

APPSTD09092

เข้าระบบผิดพลาด

APPSTD09094

เชื่อมต่อ Database หรือ Insert ข้อมูล ไม่ได้

APPSTD09006
APPSTD09007
APPSTD09009
APPSTD09010
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แนวทางแก้ปญั หา
XML ไฟล์มปี ญหา ให้ทดสอบโดยการเปิด กับ IE
PKI : ข้อมูลไม่สามารถแตก Zip ได้
PKI : ข้อมูลไม่สามารถถอดรหัสได้
PKI : ไม่พบ digital Signature ในข้อมูลทีน่ าส่ง
PKI : digital Signature มากกว่า 1 ค่า ในข้อมูลทีน่ าส่ง
PKI : digital Signature ไม่ถูกต้อง
PKI : CA ทีใ่ ช้ในการนาส่งถูกเพิกถอน
PKI : ใช้ CA ทีไ่ ม่ได้มกี ารติดตัง้ ลงทีเ่ ครือ่ งลูกข่ายในการนาส่งข้อมูล
ทาการติดตัง้ ใบรับรองโดยติดตัง้ จากไฟล์ .p12
PKI : ใช้ CA ล่วงหน้าก่อนวันเริม่ ใช้งานมานาส่งข้อมูล
PKI : CA หมดอายุ ดาเนินการต่ออายุ หรือจัดซือ้ ใบรับรองฉบับมา
นามาลงทะเบียนทดแทนตัวเดิม
PKI : ไม่สามารถ Check CA online ได้ / CA ไม่ถูกต้อง แนะนาให้
ติดต่อผูใ้ ห้บริการเพื่อดาเนินการตรวจสอบสถานะ
สาหรับการนาส่ง 2 Way : User name / Password / IP ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบค่าทีใ่ ช้ในการนาส่ง User name / Password / หมายเลข
IP Address เครือ่ งทีใ่ ช้ในการนาส่ง ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ในระบบ IBS
แล้วหรือไม่
สาหรับการนาส่ง 2 Way : Internal ไม่สามารถเชื่อมต่อกับญานข้อมูล
เพื่อตรวจสอบการ Authen

แนวทางแก้ปญั หา
สาหรับการนาส่ง 2 Way : หมายเลข AuthenKey ต้องใช้ในการนาส่ง
ข้อมูลไม่เกิน 1 ครัง้ 1 หมายเลข AuthenKey ใช้สาหรับการนาส่งต่อ
1 ครัง้ เท่านัน้
สาหรับการนาส่ง 2 Way : หมายเลข AuthenKey หมดเวลาทีใ่ ช้ใน
การนาส่ง ค่าเบือ้ งต้นกาหนดไว้ทไ่ี ม่เกิน 15 นาที

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
APPSTD09096 AuthenticationKey ผิดพลาด

APPSTD09097

AuthenticationKey หมดอายุ
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2) กลุ่มข้อผิดพลาดกลาง
แนวทางแก้ปญั หา
ต้องระบุค่า (NotNull / Not Blank)
ปรับลดขนาด ขนาด (Size) ของข้อมูลให้เป็นตามทีโ่ ครงสร้าง
กาหนด
วันทีร่ ะบุค่าไม่สอดคล้องตามค่ามาตรฐาน
ตรวจสอบรูปแบบวันที่ ต้องเป็น ปีค.ศ. 4 หลัก ตามด้วยเดือน 2
หลัก วันที่ 2 หลัก (DataType = Date YYYYMMDD)
ต้องระบุค่าเป็ นตัวเลขจานวนเต็มเท่านัน้
ตรวจสอบข้อมูลต้องไม่มที ศนิยม (DataType = Number(n,0)
ต้องระบุค่าเป็ นตัวเลขเท่านัน้
ตรวจสอบข้อมูลต้องไม่มตี วั อักษร หรือ อักขระอื่นใด นอกจาตัวเลข
เท่านัน้ (DataType = Number)
ไม่พบข้อมูลในตารางอ้างอิง
ตรวจสอบกับข้อมูลตามตารางอ้างอิงทีส่ านักงาน คปภ. กาหนด
ปี ต้องระบุเป็นรูปแบบ ค.ศ. เท่านัน้
รูปแบบปี ต้องเป็นปี ค.ศ. 4 หลักเท่านัน้
เดือน ต้องระบุค่า 1 - 12 เท่านัน้
ช่วงเดือน ต้องมีค่า 1 - 12
รูปแบบของเวลาไม่ถูกต้อง ชัวโมง
่ ต้องระบุค่า 0-23 เท่านัน้ และนาที ข้อมูลเวลา ชม ต้องอยูใ่ นช่วง 0-23 และนาทีตอ้ งอยูใ่ นช่วง 0- 59
ต้องระค่า 0-59 เท่านัน้
รูปแบบค่าทีร่ ะบุ 0-100 เท่านัน้
ข้อมูลเปอร์เซ็นต์ตอ้ งไม่เกิน 100 %
ข้อมูลซ้าใน Transaction ตรวจสอบจากคียห์ ลักตามทีไ่ ด้ประกาศ ตรวจสอบกับคียห์ ลักของแฟ้มข้อมูล ต้องมีรายการเดียวเท่านัน้
ไว้ในโครงสร้าง
ต้องไม่ส่งมากกว่า 1 รายการ
รหัสจังหวัดอาเภอตาบล ไม่พบข้อมูลในตารางอ้างอิง
ตรวจสอบกับข้อมูลตามตารางอ้างอิงทีส่ านักงาน คปภ. กาหนด

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
SVSTD99990
ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง
SVSTD99991
ความยาวของข้อมูลเกินกว่ามาตรฐาน
SVSTD99992
SVSTD99993
SVSTD99994
SVSTD99995
SVSTD99996
SVSTD99997
SVSTD99998
SVSTD99999
SVSTD01000
SVSTD03000

5

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVSTD00100 เลขทีใ่ บอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ไม่สามารถ
อ้างอิงกับฐานข้อมูลตัวแทน/นายหน้า ของสานักงาน คปภ.

BRVSTD00300

รายการรับเบีย้ ประกันภัยไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ของบริษทั ใน
ฐาน Data Center

BRVSTD00400

รายการรับเบีย้ ประกันภัยไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย+ เลขทีส่ ลักหลัง ของบริษทั ในฐาน Data Center

BRVSTD00600
BRVSTD00700

จานวนเบีย้ ประกันภัย ในรายการรับเบีย้ ประกันภัย สูงกว่า จานวน
เบีย้ ประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัย+ สลักหลัง
วันทีเ่ ริม่ ต้นความคุม้ ครอง มากกว่า วันทีส่ น้ิ สุดความคุม้ ครอง

BRVSTD00800

วันทีเ่ ริม่ ต้นความคุม้ ครอง มากกว่า วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง

BRVSTD00900

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีท่ ากรมธรรม์

BRVSTD01000

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีเ่ ริม่ ต้นความคุม้ ครอง
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แนวทางแก้ปญั หา
ตรวจสอบเลขทีใ่ บอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ทีน่ าส่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน เหมือนกับทีร่ ายงานไปยังระบบฐานข้อมูลตัวแทน/
นายหน้า ของสานักงาน คปภ. (AgentBrokerLicense = ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลตัวแทน/นายหน้า)
การนาส่งรายการรับ / คืน เบีย้ ต้องนาส่งข้อมูลกรมธรรม์ก่อนเสมอ
ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจเป็นไปได้
ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วน
การนาส่งรายการรับ / คืน เบีย้ ต้องนาส่งข้อมูลหลักหลังก่อนเสมอ
ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจเป็นไปได้
ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วน
ตรวจสอบจานวนเบีย้ ทีน่ าส่งไปยังแฟ้มกรมธรรม์ กับรายการรับเบีย้
(NetPremiumAmt)
ระบุวนั ทีเ่ ริม่ ต้นคุม้ ครอง ไม่เกิน วันทีส่ น้ิ สุดความคุม้ ครอง
EffectiveDate <= ExpiryDate
ระบุวนั ทีเ่ ริม่ ต้นคุม้ ครอง ไม่เกิน วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง
EffectiveDate <= EndorsementEffectiveDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีท่ ากรมธรรม์ AggreeDate <=
IssuedDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีเ่ ริม่ ต้นความคุม้ ครอง
AggreeDate <= ExpiryDate

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVSTD01100 วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีส่ น้ิ สุดความคุม้ ครอง
BRVSTD01200

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง

BRVSTD01300

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีร่ บั แจ้งเหตุ

BRVSTD01400

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีเ่ กิดเหตุ

BRVSTD01500

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีบ่ นั ทึกข้อมูลทางบัญชี

BRVSTD01600

วันทีท่ าสัญญา มากกว่า วันทีท่ ารายการสินไหม

BRVSTD01700

วันทีบ่ นั ทึกข้อมูลทางบัญชี น้อยกว่า วันทีเ่ กิดเหตุ

BRVSTD02000

วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง มากกว่า วันทีส่ น้ิ สุดความคุม้ ครอง

BRVSTD02100

รายการจ่ายสินไหมทดแทนไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริษทั ในฐาน Data Center

BRVSTD02200

รายการจ่ายสินไหมทดแทนไม่สามารถอ้างอิงเลขทีส่ นิ ไหมทดแทน
ของบริษทั ในฐาน Data Center
7

แนวทางแก้ปญั หา
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีส่ น้ิ สุดความคุม้ ครอง
AggreeDate <= EndorsementEffectiveDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง
AggreeDate <= EndorsementEffectiveDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีร่ บั แจ้งเหตุ AggreeDate <=
NotifyDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีเ่ กิดเหตุ AggreeDate <=
LossDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีบ่ นั ทึกข้อมูลทางบัญชี
AggreeDate <= AccountingDate
ตรวจสอบวันทีท่ าสัญญา ไม่เกินวันทีท่ ารายการสินไหม
AggreeDate <= AccountingDate
ตรวจสอบวันทีบ่ นั ทึกข้อมูลทางบัญชี ไม่ควรเกิน วันเกิดเหตุ
AccountingDate <= LossDate
ตรวจสอบวันทีผ่ ลบังคับของสลักหลัง ไม่เกิน วันทีส่ น้ิ สุดความ
คุม้ ครอง EndorsementEffectiveDate<= ExpiryDate
รายการจ่ายสินไหมต้องมีขอ้ มูลในตารางกรมธรรม์ในฐาน IBS ก่อน
เสมอ ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจ
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
รายการจ่ายสินไหมต้องมีขอ้ มูลในตารางสินไหมทดแทนในฐาน
IBS ก่อนเสมอ ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง

รหัสข้อผิดพลาด

BRVSTD02300

BRVSTD02800
BRVSTD02900
BRVSTD03100

BRVSTD03200

BRVSTD03300

BRVSTD03400

แนวทางแก้ปญั หา
อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่ง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
รายการสินไหมทดแทนไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ประกันภัย ของ
รายการสินไหมทดแทนต้องมีขอ้ มูลในตารางกรมธรรม์ในฐาน IBS
บริษทั ในฐาน Data Center
ก่อนเสมอ ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจ
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
วันทีเ่ กิดเหตุ มากกว่า วันทีร่ บั แจ้งเหตุ
ระบุวนั ทีเ่ กิดเหตุ ไม่เกินวันที่ รับแจ้งเหตุ LossDate <=
NotifyDate
วันทีเ่ กิดเหตุ น้อยกว่า วันทีเ่ ริม่ ต้นความคุม้ ครอง
วันทีเ่ ริม่ ต้นความคุม้ ครอง ไม่เกินวันทีเ่ กิดเหตุ EffectiveDate <
LossDate
รายการแบบการรับคืนค่าสินไหมทดแทนไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ รายการรับคืนสินไหมทดแทนต้องมีขอ้ มูลในตารางกรมธรรม์ในฐาน
ประกันภัย ของบริษทั ในฐาน Data Center
IBS ก่อนเสมอ ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง
อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่ง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
รายการแบบการรับคืนค่าสินไหมทดแทนไม่สามารถอ้างอิงเลขที่
รายการรับคืนสินไหมทดแทนต้องมีขอ้ มูลในตารางสินไหมทดแทน
สินไหมทดแทน ของบริษทั ในฐาน Data Center
ในฐาน IBS ก่อนเสมอ ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตาม
โครงสร้าง อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มี
การนาส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
รูปแบบเลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน ระบุค่าไม่สอดคล้องตาม
กรณีระบุตวั เลขทัง้ หมด 13 หลักระบบดาเนินการตรวจสอบรูปแบบ
มาตรฐาน
ของหมายเลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน ดังนัน้ ให้ตรวจสอบ
หมายเลขบัตรประชาชนทีน่ าส่ง
เลขทีใ่ บอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย หมดอายุในช่วง ตรวจสอบเลขทีใ่ บอนุญาต (AgentBrokerLicense และวันที่
คาอธิบายรายการผิดพลาด
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รหัสข้อผิดพลาด

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ขายกรมธรรม์

BRVSTD03600

ประเภทรายการข้อมูล ="1" เลขทีส่ ลักหลังต้องเป็นค่าว่าง และ
ลาดับทีส่ ลักหลังต้องเป็น 0

9

แนวทางแก้ปญั หา
หมดอายุใบอนุญาตในฐานข้อมูลของสานักงานคปภ. ) กับวันที่
เริม่ ต้น (EffeciveDate) และสิน้ สุดความคุม้ ครอง ( ExpiryDate) ของ
รายการกรมธรรม์
รายการกรมธรรม์เลขทีส่ ลักหลังต้องไม่ระบุค่า และ ลาดับทีส่ ลักหลัง
ต้องใส่เป็น 0 เสมอ , (DataType ='1') และ (EndorsementNumber
ต้องเป็นค่าว่าง) และ EndorsementSeq = 0)

3) กลุ่มข้อผิดพลาดการนาส่งข้อมูลประกันภัยทรัพย์สนิ
รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVFIR00100 เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย +ลาดับทีข่ องภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัย ตรงกับข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย ของบริษทั ซ้าใน
ฐานข้อมูล Data Center
BRVFIR00200 รหัสบล็อก (BlockCode) ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี รหัสประเทศ
ตามสถานทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ระบุค่าเป็ น "ประเทศไทย"
BRVFIR00300 กรมธรรม์ประกันภัย ไม่มกี ารระบุจานวนเงินเอาประกันภัยหรือระบุ
ค่าศูนย์ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบริษทั ของท่าน
BRVFIR00700 รายการเลขทีส่ ลักหลัง ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+
ลาดับทีข่ องภัยภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัย ตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภัย ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data Center
BRVFIR00800 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ประกันภัย ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0 กรณีรหัส
ประเภทงานเป็น "02" หรือ "08"
BRVFIR00900 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "2"(ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี กี าร
ปรับเบีย้ เพิม่ ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย <= 0.0 กรณีรหัส
ประเภทงานเป็น "02" หรือ "08"
BRVFIR01000 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "3"(ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี กี าร
ปรับเบีย้ ลด) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย >= 0.0 กรณีรหัส
ประเภทงานเป็น "02" หรือ "08"
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แนวทางแก้ปญั หา
PolicyNumber ,LocationSeq ต้องไม่ซ้า

ถ้า CountryCode = THA(ไทย) ห้ามว่าง แต่ถา้ แป็นต่างประเทศให้
ใช้รหัส Block "000000"
SumInsuredAmt ต้องมากกว่า 0
ข้อมูลสลักหลัง ต้องเคยมีอ้ มูล PolicyNumber ,LocationSeq ต้อง
เคยมรอยูแ่ ล้วในระบบ IBS หรือหากส่งข้อมูลข้อมูลเข้ามาในรอบ
เดียวกัน ข้อมูลกรมธรรม์ตอ้ งไม่ Error
ถ้าเป็นกรมธรรม์ IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=1
เบีย้ IARPremiumSection1 >0.0
ถ้าสลักหลัง IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=2 เบีย้
IARPremiumSection1 >=0.0
ถ้าสลักหลัง IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=3 เบีย้
IARPremiumSection1 >=0.0

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVFIR01100 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "4" ,"5" (ข้อมูลสลักหลังไม่มผี ลกระทบ
กับเบีย้ ประกันภัย และเปลีย่ นแปลงผูเ้ อาประกัน) ต้องกาหนดค่า
เบีย้ ประกันภัย = 0.0 เท่านัน้ กรณีรหัสประเภทงานเป็ น "02" หรือ
"08"
BRVFIR01200 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "6"(ข้อมูลสลักหลังยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย > 0.0 กรณีรหัส
ประเภทงานเป็น "02" หรือ "08"
BRVFIR01300 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "7"(ข้อมูลสลักหลังเพิม่ สถานทีต่ งั ้
ทรัพย์สนิ ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0 กรณีรหัสประเภท
งานเป็ น "02" หรือ "08"
BRVFIR01500 เลขทีข่ องสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง และ ลาดับทีส่ ลักหลัง
มากกว่า 0 กรณีประเภทของรายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1"(ข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภัย)
BRVFIR01600 วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภท
รายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1" (ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
BRVFIR01700 รายการเลขทีส่ นิ ไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย+ลาดับทีข่ องภัยภายใต้กธ. ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data
Center
BRVFIR01800 รหัสภัยนอก ห้ามระบุเป็นค่าว่างกรณีเป็นภัยไม่โดดเดีย่ ว
BRVFIR01900 ระบุจานวนเงินเป็น ค่าติดลบ เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"CP" , ="CS"
BRVFIR02000 ระบุจานวนเงินเป็น ค่าบวก เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้าสลักหลัง IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=4,5 เบีย้
IARPremiumSection1 =0.0

ถ้าสลักหลัง IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=6 เบีย้
IARPremiumSection1 <0.0
ถ้าสลักหลัง IAR (BusinessClass=02,08) และ DataType=4,5 เบีย้
IARPremiumSection1 =0.0
ถ้า DataType <> 1 ข้อมูล Endorsement
Number ต้องไม่เท่ากับว่าง และ EndorsementSeq >0
ถ้า DataType <> 1 ข้อมูล Endorsement
EffectiveDate ต้องค่าไม่ว่าง
การส่งรายการสินไหมต้องมีขอ้ มูลในตารางกรมธรรม์(1.1) ก่อน (
PolicyNumber ,LocationSeq)
ถ้า RiskFlag = N and LocationSeq >0 ข้อมูล RiskCode ห้ามว่าง
ถ้า ClaimGroup ="CP" , ="CS" ข้อมูล ClaimAmt <0
ถ้า ClaimGroup ="P" , ="S" ข้อมูล ClaimAmt >1

รหัสข้อผิดพลาด

BRVFIR02100
BRVFIR02200

BRVFIR02300

BRVFIR02400

BRVFIR02500

BRVFIR02800

BRVFIR02900

คาอธิบายรายการผิดพลาด
"P" (จ่ายค่าสินไหมทดแทน(Paid Claim)) ,"S" (รับคืน
(Subrogation & Salvage))
รายการสินไหมทดแทน กรณี ประเภทของรายการ="1"(ค่าสินไหม
ทดแทน) ประเภทของภัย ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง
กรณีสถานะของรายการสินไหมทดแทน = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถ
อ้างอิงข้อมูล สถานะของรายการสินไหมทดแทน = "1" (เปิดเคลม)
ในฐานข้อมูล Data Center
กรณีสถานะของรายการสินไหมทดแทน= "3" (เปิดเรือ่ งใหม่) ไม่
สามารถอ้างอิงข้อมูลสถานะของรายการสินไหมทดแทน = "2" (ปิดเค
ลม) ในฐานข้อมูล Data Center
กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอ้างอิงประเภท
กลุ่มรายการ = "P" (จ่ายค่าสินไหมทดแทน(Paid Claim)) "หรือ "S"
(รับคืน (Subrogation and Salvage)) ในฐานข้อมูล Data Center
รายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
ทดแทน (เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน) ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data
Center
กรณีประเภทรายการข้อมูล = "1" (กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ประกันภัย ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับอัคคีภยั และภัย
เพิม่ < 0.0 กรณีรหัสประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรือ "08"
กรณีประเภทรายการข้อมูล = "2"(ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี กี าร
ปรับเบีย้ เพิม่ ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับอัคคีภยั และภัย
เพิม่ <= 0.0 กรณีรหัสประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรือ "08"
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แนวทางแก้ปญั หา

ถ้า ClaimType=1 ข้อมูล CoverageType ห้ามว่าง
ถ้า ClaimType=2 ข้อมูล ต้องมีขอ้ มูล ClaimNumber ทีเ่ ป็น
ClaimType=1 อยูแ่ ล้วเท่านัน้ ClaimNumber ในตารางสินไหม (3)
ถ้า ClaimType=3 ข้อมูล ต้องมีขอ้ มูล ClaimNumber ทีเ่ ป็น
ClaimType=2 อยูแ่ ล้วเท่านัน้ ClaimNumber ในตารางสินไหม (3)
ถ้า ClaimGroup ="CP" , ="CS" ต้องมีขอ้ มูล
ClaimNumber,ClaimSeq ทีม่ สี ถานะ ClaimGroup ="P" ,"CS" อยู่
แล้วในตารางสินไหม (3)
การจ่ายสินไหมทดแทนในตารางตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
(4) ต้องทีขอ้ มูล ClaimNumber ใน. ตารางรายการสินไหมทดแทน
(3) อยูแ่ ล้ว
ถ้าเป็นกรมธรรม์ FIRE (BusinessClass<>02,08) และ
DataType=1 เบีย้ FirePremiumSection1 >0.0
ถ้าสลักหลัง FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=2
เบีย้ FirePremiumSection1 >=0.0

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVFIR03000 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "3"(ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี กี าร
ปรับเบีย้ ลด) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับอัคคีภยั และภัย
เพิม่ >= 0.0 กรณีรหัสประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรือ "08"
BRVFIR03100 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "4" ,"5" (ข้อมูลสลักหลังไม่มผี ลกระทบ
กับเบีย้ ประกันภัย และเปลีย่ นแปลงผูเ้ อาประกัน) ต้องกาหนดห้าม
กาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับอัคคีภยั และภัยเพิม่ = 0.0 เท่านัน้
กรณีรหัสประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรือ "08"
BRVFIR03200 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "6"(ข้อมูลสลักหลังยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับอัคคีภยั และภัย
เพิม่ > 0.0 กรณีรหัสประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรือ "08"
BRVFIR03300 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "7"(ข้อมูลสลักหลังเพิม่ สถานทีต่ งั ้
ทรัพย์สนิ ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัยสาหรับอัคคีภยั และภัยเพิม่
< 0.0 กรณีรหัสประเภทเงานไม่ใช่ "02" หรือ "08"
BRVFIR06000 ไม่สามารถอ้างอิง ผูเ้ อาประกันภัยทีต่ อ้ งการ "ยกเลิก" ในฐานข้อมูล
Data Center
BRVFIR07000 รายการกรมธรรม์ ไม่พบข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
BRVFIR07100

รายการผูเ้ อาประกันภัย ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์

BRVFIR07500

รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้ อา
ประกันพบข้อผิดพลาด
รายการผูเ้ อาประกันภัยไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ

BRVFIR07600
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้าสลักหลัง FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=3
เบีย้ FirePremiumSection1 <=0.0
ถ้าสลักหลัง FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=4,5
เบีย้ FirePremiumSection1 =0.0

ถ้าสลักหลัง FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=6
เบีย้ FirePremiumSection1 <0.0
ถ้าสลักหลัง FIRE (BusinessClass<>02,08) และ DataType=7เบีย้
FirePremiumSection1 >0.0
การยกเลิกข้อมูล ตารางผูเ้ อาประกันภัย และผูร้ บั ประโยชน์(1.2)
ต้องมีขอ้ มูลเดิมอยูแ๋ ล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการกรมธรรม ต้องมีขอ้ มูลผูเ้ อาประกันภัยอย่างน้อย
1 คน
การบันทึกรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการกรมธรรม์
ส่งมาด้วยเท่านัน้
การบันทึกรายการกรมธรรม ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัยต้องถูกต้อง
สามารถบันทึกได้ทุกคนในกรมธรรม์นนั ้ ๆ
การบันทึกรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการ

รหัสข้อผิดพลาด
BRVFIR09510
BRVFIR09520
BRVFIR09530
BRVFIR09540
BRVFIR09550

คาอธิบายรายการผิดพลาด
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์
พบข้อผิดพลาด
รายการรับ / คืน เบีย้ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมทดแทนรับคืนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สินไหมทดแทนพบข้อผิดพลาด
รายการจ่ายสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสินไหม
ทดแทนพบข้อผิดพลาด
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แนวทางแก้ปญั หา
กรมธรรม์ทผ่ึ ่านการบันทึกด้วยเท่านัน้
การบันทึกข้อมูลรายการสลักหลัง ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการรับ / คืน เบีย้ ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่านก่อน
แล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทน ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทนรับคืน ต้องมีรายสินไหมทดแทนที่
ผ่านก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการจ่ายสินไหม ต้องมีรายสินไหมทดแทนทีผ่ ่านก่อน
แล้วเท่านัน้

4) กลุ่มข้อผิดพลาดการนาส่งข้อมูลประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMAR00100 เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย / เลขทีส่ ลักหลัง +ลาดับทีข่ องเทีย่ วเรือ
ภายใต้Open Cover หรือOpen Policy หนึ่งๆ ของบริษทั ซ้าใน
ฐานข้อมูล Data Center
BRVMAR00200 กรณีประเภทของรายการข้อมูล = "1" (กรณีเป็ นรายการกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0
BRVMAR00300 สถานะสินค้า ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย="CA","CS","CT","LA"
BRVMAR00400 ประเภทของความรับผิด ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณีประเภท
กรมธรรม์ประกันภัย="LA"
BRVMAR00500 ประเภทของเรือ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย="HL"
BRVMAR00600 ปีทส่ี ร้างเรือ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย="HL"
BRVMAR00700 ประเภทสินค้า ห้ามกาหนดเป็นค่าว่างกรณีประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย="CA","CS","CT"
BRVMAR00800 ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณีประเภทงาน=
"CA","CS"
BRVMAR00900 ประเทศต้นทาง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีสถานะสินค้า=
"I","E","L","O"
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แนวทางแก้ปญั หา
PolicyNumber,EndorsementSeq ,ShipSeq ต้องไม่ซ้ากัน

รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =1 ข้อมูล NetPremiumAmt >0.0
ถ้า PolicyType="CA","CS","CT","LA" (ทีไ่ ม่ใช่ตวั เรือ) ข้อมูล
StatusofGoods ห้ามว่าง
ถ้า PolicyType="LA" (ทีไ่ ม่ใช่ตวั เรือ) ข้อมูล SLiabilityType ห้าม
ว่าง
ถ้า PolicyType="HL" (ทีไ่ ม่ใช่ตวั เรือ) ข้อมูล ShipType ห้ามว่าง
ถ้า PolicyType="HL" (ทีไ่ ม่ใช่ตวั เรือ) ข้อมูล ShipBuiltYear ห้าม
ว่าง
ถ้า PolicyType="CA","CS","CT" ข้อมูล CargoType ห้ามว่าง
ถ้า PolicyType="CA","CS" ข้อมูล PackagingType ห้ามว่าง
ถ้า StatusofGoods = ="I","E","L","O" ข้อมูล StartCountry ห้าม
ว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMAR01000 ประเทศปลายทาง ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณีประเภทของขนส่ง=
"I","E","O"
BRVMAR01100 น้าหนักเรือ ต้องมากกว่า 0 กรณีประเภทกรมธรรม์ประกันภัย="HL"
BRVMAR01300 รายการสลักหลัง ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+
ลาดับทีข่ องเทีย่ วเรือ ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data Center
BRVMAR01500 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "2" (ข้อมูลสลักหลัง ในกรณีทม่ี กี าร
ปรับเบีย้ เพิม่ ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย <= 0.0
BRVMAR01600 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "3" (ข้อมูลสลักหลัง ในกรณีทม่ี กี าร
ปรับเบีย้ ลด) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย >= 0.0
BRVMAR01700 กรณีประเภทรายการข้อมูล= "4" ,"5" (ข้อมูลสลักหลังไม่มผี ลกระทบ
กับเบีย้ ประกันภัย และเปลีย่ นแปลงผูเ้ อาประกัน) ต้องกาหนดค่า
เบีย้ ประกันภัย = 0.0 เท่านัน้
BRVMAR01800 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "6" (ข้อมูลสลักหลังยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย > 0.0
BRVMAR01900 กรณีประเภทรายการข้อมูล = "7"(ข้อมูลสลักหลังเพิม่ ลาดับเทีย่ ว
เรือ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0
BRVMAR02000 เลขทีข่ องสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง และ ลาดับทีส่ ลักหลัง
มากกว่า 0 กรณีประเภทของรายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1" (ข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภัย)
BRVMAR02100 วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณีประเภท
รายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1" (ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้า StatusofGoods = ="I","E","L","O" ข้อมูล
DestinationCountry ห้ามว่าง
ถ้า PolicyType="HL" (ทีไ่ ม่ใช่ตวั เรือ) ข้อมูล GrossTonnage >0
การบันทึกรายการสลักหลัง ต้องมีขอ้ มูล (PolicyNumber,ShipSeq)
เดิมอยูแ่ ล้ว หรือส่งมาในงวดเดียวกัน โดยต้องสามารถผ่านการ
บันทึกได้
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =2 ข้อมูล NetPremiumAmt >=0.0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =3 ข้อมูล NetPremiumAmt <=0.0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =4,5 ข้อมูล NetPremiumAmt
=0.0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =6 ข้อมูล NetPremiumAmt >0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =7 ข้อมูล NetPremiumAmt >1
ข้อมูลสลัหหลัง DataType <> 1 ข้อมูล EndorsementNumber
ต้องไม่เท่ากับว่าง และ EndorsementSeq > 0
ถ้า DataType <> 1 ข้อมูล Endorsement EffectiveDate ต้อง
ค่าไม่ว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMAR02200 รายการสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย+ลาดับทีข่ องเทีย่ วเรือ ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data
Center
BRVMAR02400 ระบุจานวนเงินเป็น ค่าติดลบ เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ
="CP" , ="CS"
BRVMAR02500 ระบุจานวนเงินเป็น ค่าบวก เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"P"(จ่ายค่าสินไหมทดแทน(Paid Claim)),"S" ( รับคืน(Subrogation
& Salvage))
BRVMAR02600 กรณีสถานะค่าสินไหม = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
สถานะค่าสินไหม = "1" (เปิดเคลม) ในฐานข้อมูล Data Center
BRVMAR02700 กรณีสถานะค่าสินไหม = "3" (เปิดเรือ่ งใหม่) ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
สถานะค่าสินไหม = "2" (ปิดเคลม) ในฐานข้อมูล Data Center
BRVMAR02800 กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอ้างอิงประเภท
กลุ่มรายการ = "P/S" (จ่าย/รับคืนสินไหม)ในฐานข้อมูล Data
Center
BRVMAR02900 รายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
ทดแทน (เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน) ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data
Center
BRVMAR07000 รายการกรมธรรม์ ไม่พบข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
BRVMAR07100 รายการผูเ้ อาประกันภัย ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์
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การส่งรายงานสินไหม ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่านในระบบ (
PolicyNumber ,ShipSeq)
ถ้า ClaimGroup ="CP" , "CS" ,"CR" ข้อมูล ClaimAmt <0.0
ถ้า ClaimGroup ="P" , "S" ข้อมูล ClaimAmt <0.0

ถ้า ClaimType=2 ต้องมีรายการ ClaimType=1 (ClaimNumber)
อยูแ่ ล้ว
ถ้า ClaimType=3 ต้องมีรายการ ClaimType=2 (ClaimNumber)
อยูแ่ ล้ว
การบันทึกรายการสินไหม ClaimGroup ="CP" , "CS" ต้องมี
ClaimGroup ="P" , "S" (ClaimNumber,ClaimSeq) เดิมอยูแ่ ล้ว
การบันทึกรายการสินไหมจ่าย ต้องมีขอ้ มูลเลขทีส่ นิ ไหมทดแทนใน
ตารางรายการสินไหมทดแทน(ClaimNumber) แล้วเท่านัน้
การบันทึกข้อมูลรายการกรมธรรม์ ต้องมีขอ้ มูลผูเ้ อาประกันภัย
อย่างน้อย 1 คน
การบันทึกข้อมูลรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการ
กรมธรรม์ส่งมาด้วยเท่านัน้

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMAR07500 รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้ อา
ประกันพบข้อผิดพลาด
BRVMAR07600 รายการผูเ้ อาประกันภัยไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
BRVMAR09510 รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์
พบข้อผิดพลาด
BRVMAR09520 รายการรับ / คืน เบีย้ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
BRVMAR09530 รายการสินไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
BRVMAR09540 รายการสินไหมทดแทนรับคืนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สินไหมทดแทนพบข้อผิดพลาด
BRVMAR09550 รายการจ่ายสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสินไหม
ทดแทนพบข้อผิดพลาด
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แนวทางแก้ปญั หา
การบันทึกข้อมูลรายการกรมธรรม์ ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัยต้อง
ถูกต้องสามารถบันทึกได้ทุกคนในกรมธรรม์นนั ้ ๆ
การบันทึกรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการ
กรมธรรม์ทผ่ึ ่านการบันทึกด้วยเท่านัน้
การบันทึกข้อมูลรายการสลักหลัง ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการรับ / คืน เบีย้ ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่านก่อน
แล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทน ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทนรับคืน ต้องมีรายสินไหมทดแทน
ทีผ่ ่านก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการจ่ายสินไหม ต้องมีรายสินไหมทดแทนทีผ่ ่านก่อน
แล้วเท่านัน้

5) กลุ่มข้อผิดพลาดการนาส่งข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMIS00300 รายการกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่มกี ารระบุจานวนเงินเอาประกันภัย
หรือระบุค่าศูนย์ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบริษทั ของท่าน
BRVMIS00400 ประเภทความคุม้ ครอง ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี ประเภทงาน
หลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกันภัยโจรกรรม)
BRVMIS00500 ประเภทความคุม้ ครอง ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี ประเภทงาน
หลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
"03"(การประกันภัยสาหรับเงิน)
BRVMIS00600 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกันภัยโจรกรรม)
BRVMIS00700 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
"03"(การประกันภัยสาหรับเงิน)
BRVMIS00800 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
"06"(การประกันภัยกระจก)
BRVMIS00900 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
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แนวทางแก้ปญั หา
SumInsuredAmt >0 หรือ ห้ามว่าง
MainClass=01 และ SubClass=01 ข้อมูล CoverageType ห้ามว่าง

MainClass=01 และ SubClass=03 ข้อมูล CoverageType ห้ามว่าง

MainClass=01 และ SubClass=01 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=01 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=01 และ SubClass=06 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=01 และ SubClass=07 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMIS01000

BRVMIS01100

BRVMIS01200

BRVMIS01300

BRVMIS01400

BRVMIS01500

BRVMIS01600

คาอธิบายรายการผิดพลาด
"07"(การประกันภัยทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบเพคเกจ)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย =
"04"(การประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ
ประเภทงานย่อย ="01"(การความรับผิดจากสถานประกอบการ)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ
ประเภทงานย่อย ="02"(ความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ
ประเภทงานย่อย ="03"(ความรับผิดจากวิชาชีพ)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ
ประเภทงานย่อย ="04"(ความรับผิดจากขนส่งวัตถุอนั ตราย)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ
ประเภทงานย่อย ="05"(ความรับผิดจากการประกอบกิจการควบคุม)
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="03" (การประกันภัยวิศวกรรม) และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกันภัยเครือ่ งจักร)
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แนวทางแก้ปญั หา
MainClass=01 และ SubClass=04 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=02 และ SubClass=01 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=02 และ SubClass=02 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=02 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=02 และ SubClass=04 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=02 และ SubClass=05 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=03 และ SubClass=01 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMIS01700 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="03" (การประกันภัยวิศวกรรม) และ ประเภทงานย่อย =
"03"(การประกันภัยเครือ่ งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์)
BRVMIS01800 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="03" (การประกันภัยวิศวกรรม) และ ประเภทงานย่อย =
"04"(การประกันภัยการปฎิบตั ติ ามสัญญา - Contract Work)
BRVMIS01900 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="04" (การประกันภัยความเสีย่ งภัยด้านการเงิน และการค้า
ประกัน ) และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกันภัยความซื่อสัตย์
ของลูกจ้าง)
BRVMIS02000 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="04" (การประกันภัยความเสีย่ งภัยด้านการเงิน และการค้า
ประกัน ) และ ประเภทงานย่อย ="03"(การประกันภัยสินเชื่อทาง
การค้า)
BRVMIS02100 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="08" (การประกันภัยพืชผล)
BRVMIS02200 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภท
งานหลัก ="09" (การประกันภัยปศุสตั ว์)
BRVMIS02300 ความเสียหายเต็มมูลค่าหรือความเสียหายต่ากว่ามูลค่าเต็ม ห้าม
กาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก ="01" (การประกันภัย
ทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกันภัยโจรกรรม)
BRVMIS02600 สถานประกอบการ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก
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แนวทางแก้ปญั หา
MainClass=03 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=03 และ SubClass=04 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง
MainClass=04 และ SubClass=01 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง

MainClass=04 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ว่าง

MainClass=08 ข้อมูล OccupancyCode ห้ามว่าง
MainClass=09 ข้อมูล OccupancyCode ห้ามว่าง
MainClass=01 และ SubClass=01 ข้อมูล FullValueOrFirstLoss
ห้ามว่าง
MainClass=01 และ SubClass=06 ข้อมูล FieldString01 ห้ามว่าง

รหัสข้อผิดพลาด

BRVMIS02700

BRVMIS02800

BRVMIS02900

BRVMIS03000

BRVMIS03100

BRVMIS03200

คาอธิบายรายการผิดพลาด
= "01" (การประกันภัยทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย ="06"(การ
ประกันภัยกระจก)
สถานประกอบการ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก
="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงาน
ย่อย ="01"(ความรับผิดจากสถานประกอบการ)
สถานประกอบการ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก
="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงาน
ย่อย ="05"(การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3)
อาณาเขต ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก ="02"
(การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงานย่อย =
"01"(การประกันภัยความรับผิดจากบุคคลภายนอก)
อาณาเขต ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก ="02"
(การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงานย่อย
="04"(การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก)
ประเภทวัตถุอนั ตราย ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงาน
หลัก ="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภท
งานย่อย ="04" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการ
ขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก)
ปีรถ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก ="02" (การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงานย่อย ="04"
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แนวทางแก้ปญั หา

MainClass=02 และ SubClass=01 ข้อมูล FieldString01 ห้ามว่าง

MainClass=02 และ SubClass=05 ข้อมูล FieldString01 ห้ามว่าง

MainClass=02 และ SubClass=01 ข้อมูล Territory ห้ามว่าง

MainClass=02 และ SubClass=04 ข้อมูล Territory ห้ามว่าง

MainClass=02 และ SubClass=04 ข้อมูล HazardousMaterial
ห้ามว่าง

MainClass=02 และ SubClass=04 ข้อมูล HazardousMaterial
ห้ามว่าง

รหัสข้อผิดพลาด

BRVMIS03300

BRVMIS03400

BRVMIS03500
BRVMIS03600
BRVMIS03700

BRVMIS03800
BRVMIS03900
BRVMIS04000
BRVMIS04100

คาอธิบายรายการผิดพลาด
(การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ทางบก)
ขนาดรถ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก ="02"
(การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงานย่อย
="04"(การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก)
ประเภทผลิตภัณฑ์ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก
="02" (การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงาน
ย่อย ="02" (การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์)
ลาดับทีผ่ เู้ อาประกันภัย ในรายละเอียดผูเ้ อาประกันภัยตามกรมธรรม์
ของบริษทั ซ้าในฐานข้อมูล Data Center
เลขทีส่ ลักหลัง ของบริษทั ซ้าในฐาน Data Center
รายการสลักหลัง ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย ของ
บริษทั ในฐานข้อมูล Data Center
กรณีประเภทของรายการข้อมูล = "1" (กรณีเป็ นรายการกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0
กรณีประเภทของรายการข้อมูล = "2" (ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี ี
การปรับเบีย้ เพิม่ ) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0
กรณีประเภทของรายการข้อมูล = "3" (ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี ี
การปรับเบีย้ ลด) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย > 0.0
กรณีประเภทของรายการข้อมูล= "4" ,"5" (ข้อมูลสลักหลังไม่ม ี
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MainClass=02 และ SubClass=04 ข้อมูล FieldNumeric01 ห้าม
ว่าง

MainClass=02 และ SubClass=02 ข้อมูล ProductType ห้ามว่าง

(PolicyNumber ,EndorsementNumber, InsuredSeq) ห้ามซ้า
EndorsementNumber ห้ามซ้า
ข้อมูลสลักหลัง ต้องเคยมีอ้ มูล PolicyNumber ต้องเคยมรอยูแ่ ล้วใน
ระบบ IBS หรือหากส่งข้อมูลข้อมูลเข้ามาในรอบเดียวกัน ข้อมูล
กรมธรรม์ตอ้ งไม่ Error
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =1 ข้อมูล NetPremiumAmt >0.0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =2 ข้อมูล NetPremiumAmt >=0.0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =3 ข้อมูล NetPremiumAmt <=0.0
รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =4,5 ข้อมูล NetPremiumAmt =0.0

รหัสข้อผิดพลาด

BRVMIS04200
BRVMIS04300

BRVMIS04400
BRVMIS04600
BRVMIS04800
BRVMIS04900
BRVMIS05000
BRVMIS05100
BRVMIS05200
BRVMIS05300

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ผลกระทบกับเบีย้ ประกันภัย และเปลีย่ นแปลงผูเ้ อาประกัน) ต้อง
กาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย = 0.0 เท่านัน้
กรณีประเภทของรายการข้อมูล= "6" (ข้อมูลสลักหลังยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย > 0.0
เลขทีข่ องสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง และลาดับสลักหลังมีค่า
มากกว่า 0 กรณีประเภทของรายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1" (ข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภัย)
วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่างกรณีประเภท
รายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1" (ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
รายการสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data Center
ระบุจานวนเงินเป็น ค่าติดลบ เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"CP" , ="CS"
ระบุจานวนเงินเป็น ค่าบวก เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"P"(จ่ายค่าสินไหมทดแทน) ,"R"(รับคืน)
กรณีสถานะค่าสินไหม = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
สถานะค่าสินไหม = "1" (เปิดเคลม) ในฐานข้อมูล Data Center
กรณีสถานะค่าสินไหม = "3" (เปิดเรือ่ งใหม่) ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
สถานะค่าสินไหม = "2" (ปิดเคลม) ในฐานข้อมูล Data Center
กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอ้างอิงประเภท
กลุ่มรายการ = "P/S" (จ่าย/รับคืนสินไหม)ในฐานข้อมูล Data Center
รายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
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รายงานสลักหลังทีม่ ี DataType =6 ข้อมูล NetPremiumAmt >0
ข้อมูลสลัหหลัง DataType <> 1 ข้อมูล EndorsementNumber ต้อง
ไม่เท่ากับว่าง และ EndorsementSeq > 0
ข้อมูลสลัหหลัง DataType <> 1 ข้อมูล EndorsementNumber ต้อง
ไม่เท่ากับว่าง และ EndorsementSeq > 0
การส่งรายงานสินไหม ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่านในระบบแล้ว (
PolicyNumber)
ถ้า ClaimGroup ="CP" , "CS" ,"CR" ข้อมูล ClaimAmt <0.0
ถ้า ClaimGroup ="P" , "S" ข้อมูล ClaimAmt <0.0
ถ้า ClaimType=2 ต้องมีรายการ ClaimType=1 (ClaimNumber)
อยูแ่ ล้ว
ถ้า ClaimType=3 ต้องมีรายการ ClaimType=2 (ClaimNumber)
อยูแ่ ล้ว
การบันทึกรายการสินไหม ClaimGroup ="CP" , "CS" ต้องมี
ClaimGroup ="P" , "S" (ClaimNumber,ClaimSeq) เดิมอยูแ่ ล้ว
การบันทึกรายการสินไหมจ่าย ต้องมีขอ้ มูลเลขทีส่ นิ ไหมทดแทนใน

รหัสข้อผิดพลาด

BRVMIS06000

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ทดแทน (เลขทีส่ นิ ไหม+วันทีน่ ดั จ่าย) ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data
Center
ข้อมูลกรมธรรม์ไม่สามารถอ้างอิงความคุม้ ครอง ในรายการ
Transaction
ข้อมูลกรมธรรม์ไม่สามารถอ้างอิงผูเ้ อาประกันภัย ในรายการ
Transaction
รายการกรมธรรม์ ไม่พบข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย

BRVMIS07100

รายการผูเ้ อาประกันภัย ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์

BRVMIS07200
BRVMIS07500

รายการความคุม้ ครอง ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์
รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้ อาประกัน
พบข้อผิดพลาด
รายการผูเ้ อาประกันภัยไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ ครองพบข้อผิดพลาด
รายการความคุม้ ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการรายละเอียด
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ พบข้อผิดพลาด
รายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจาก

BRVMIS05400
BRVMIS05500

BRVMIS07600
BRVMIS07700
BRVMIS07800
BRVMIS07900
BRVMIS07910
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ตารางรายการสินไหมทดแทน(ClaimNumber) แล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการกรมธรรม ต้องมีขอ้ มูลความคุม้ ครอง
การบันทึกรายการกรมธรรม ต้องมีผเู้ อาประกันภัย
การบันทึกรายการกรมธรรม ต้องมีขอ้ มูลผูเ้ อาประกันภัยอย่างน้อย
1 คน
การบันทึกรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการกรมธรรม์
ส่งมาด้วยโดยข้อมูลกรมธรรม์นนั ้ ต้องผ่านด้วยเท่านัน้
การบันทึกรายการกรมธรรม ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัยต้องถูกต้อง
สามารถบันทึกได้ทุกคนในกรมธรรม์นนั ้ ๆ
การบันทึกรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการ
กรมธรรม์ทผ่ึ ่านการบันทึกด้วยเท่านัน้
การบันทึกรายการกรมธรรม ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัยต้องถูกต้อง
สามารถบันทึกได้ทุกคนในกรมธรรม์นนั ้ ๆ
การบัทกึ รายการความคุม้ ครอง ต้องมีขอ้ มูลในรายการกรมธรรม์ส่ง
มาด้วยโดยข้อมูลกรมธรรม์นนั ้ ต้องผ่านด้วยเท่านัน้
การบันทึกรายการกรมธรรม์ ต้องมีรายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ดที่
ผ่านด้วยเท่านัน้
การบันทึกรายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ด ต้องมีขอ้ มูลรายการ

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMIS07920
BRVMIS07940
BRVMIS08000

BRVMIS08100

BRVMIS08700

BRVMIS09000

BRVMIS09100

BRVMIS09200

แนวทางแก้ปญั หา
กรมธรรม์ทผ่ี ่านด้วยเท่านัน้
การบันทึกรายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ด ต้องมีขอ้ มูลรายการ
กรมธรรม์ทผ่ี ่านด้วยเท่านัน้
รายการกรมธรรม์ ไม่พบรายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เฉพาะ การบันทึกรายการกรมธรรม์ ต้องมีรายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ดที่
เงือ่ นไขกลุ่มประเภทงานอ้างอิงตามโครงสร้าง
ผ่านด้วยเท่านัน้
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ประเภทงานหลัก ="01" (การประกันภัย MainClass=01 และ SubClass=01 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกันภัยโจรกรรม)
ว่าง ต้องอ้างอิงตามเอกสารพิกดั อัตราเบีย้ ประกันอัคคีภยั
ไม่ถูกต้องตามรางอ้างอิง
(ลักษณะทีใ่ ช้เป็น) ได้
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ประเภทงานหลัก ="01" (การประกันภัย MainClass=01 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ทรัพย์สนิ ) และ ประเภทงานย่อย ="03"(การประกันภัยสาหรับเงิน) ว่าง ต้องอ้างอิงตามเอกสารพิกดั อัตราเบีย้ ประกันอัคคีภยั
ไม่ถูกต้องตามตารางอ้างอิง
(ลักษณะทีใ่ ช้เป็น) ได้
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ประเภทงานหลัก ="02" (การประกันภัย MainClass=02 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
ความรับผิดตามกฎหมาย) และ ประเภทงานย่อย ="03"(ความรับผิด ว่าง ต้องอ้างอิงตามตาราง 9 "รหัสประเภทวิชาชีพ"
จากวิชาชีพ) ไม่ถูกต้องตามตารางอ้างอิง
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ประเภทงานหลัก ="03" (การประกันภัย MainClass=02 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
วิศวกรรม) และ ประเภทงานย่อย ="01"(การประกันภัยเครือ่ งจักร)
ว่าง ต้องอ้างอิงตามตาราง 7 "รหัสภัยของหมวดการประกันภัยการ
ไม่ถูกต้องตามตารางอ้างอิง
ติดตัง้ เครือ่ งจักร (EAR) "
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ประเภทงานหลัก ="03" (การประกันภัย MainClass=03 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
วิศวกรรม) และ ประเภทงานย่อย ="03"(การประกันภัยเครือ่ งอุปกรณ์ ว่าง ต้องอ้างอิงตามตารางที่ 3 "ประเภทของทรัพย์สนิ ทีเ่ อา
อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ถูกต้องตามตารางอ้างอิง
ประกันภัย – สาหรับการประกันเครือ่ งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (EEI)"
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ประเภทงานหลัก ="03" (การประกันภัย MainClass=03 และ SubClass=03 ข้อมูล OccupancyCode ห้าม
วิศวกรรม) และ ประเภทงานย่อย ="04"(การประกันภัยการปฎิบตั ิ
ว่าง ต้องอ้างอิงตามตารางที่ 3 "ประเภทของทรัพย์สนิ ทีเ่ อา
คาอธิบายรายการผิดพลาด
รายการกรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์
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รหัสข้อผิดพลาด
BRVMIS09600

BRVMIS09601

BRVMIS09602

BRVMIS09603

BRVMIS09604
BRVMIS09701

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ตามสัญญา - Contract Work) ไม่ถูกต้องตามตารางอ้างอิง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูลต้องมีค่า
'01','02','03' เท่านัน้ ตามเงื่อนไขกลุ่มประเภทงานอ้างอิงตาม
โครงสร้าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '01' ฟิลด์ท่ี 1 กรณี
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก , อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 และ การประกันภัยในหมวด
ทรัพย์สนิ ยกเว้นการประนภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ ห้ามเป็นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '01' ฟิลด์ท่ี 7 ต้อง
ถูกต้องตามตารางรหัสจังหวัด, อาเภอ, ตาบล

แนวทางแก้ปญั หา
ประกันภัย – สาหรับการประกันเครือ่ งอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (EEI)"
ถ้า RecordNo ต้องการบันทึก Table OH กรมธรรม์ และ สลักหลัง
ข้อมูล RecordType =01,02,03
ถ้า RecordType =01 และ MainClass=01 และ SubClass=05
เท่านัน้ ทีข่ อ้ มูล FieldString07 สามารถว่างได้

ถ้า RecordType =01 ต้องกรอก FieldString07 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามตารางรหัสจังหวัด, อาเภอ, ตาบล (อ้างอิงตารางที่ 8)
กรณีทเ่ี ป็ นทีอ่ ยูต่ ่างประเทศ
ให้รายงาน “000000”
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '01' ฟิลด์ท่ี 8 ความ ถ้า RecordType =01 ต้องกรอก FieldString08 ห้ามว่าง และต้องถู
ยาวต้องเท่ากับ 5 ตัวอักษร
ต้องตามรหัสไปรษณีย์ กรณีทเ่ี ป็นทีอ่ ยูต่ ่างประเทศ ให้รายงาน
“00000”
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '01' ฟิลด์ท่ี 9 ต้อง ถ้า RecordType =01 ต้องกรอก FieldString09 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามตารางรหัสประเทศ
ถูกต้องตามรหัสประเทศ (อ้างอิงตารางที่ 10)
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 3
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString03 ห้ามว่าง และต้อง
สาหรับการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคลประเภทผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารไม่ ถูกต้องตามเลขตัวถังหรือเลขตัวรถ
ระบุช่อื ,ความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
, การขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของผูผ้ ลิตรถยนต์ ห้ามเป็ น
ค่าว่าง
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รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMIS09702 ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 4
สาหรับการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคลประเภทผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารไม่
ระบุช่อื ,ความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
, การขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของผูผ้ ลิตรถยนต์ ห้ามเป็ น
ค่าว่าง
BRVMIS09703 ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 5 กรณี
ประกันภัยการขยายระยะเวลาการรับประกันของผูผ้ ลิตรถยนตื ห้าม
เป็นค่าว่าง
BRVMIS09704 ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 6
สาหรับการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคลประเภทผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารไม่
ระบุช่อื ,ความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
, การขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของผูผ้ ลิตรถยนต์ ห้ามเป็ น
ค่าว่าง
BRVMIS09705 ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 7
สาหรับการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคลประเภทผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารไม่
ระบุช่อื ,ความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
, การขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของผูผ้ ลิตรถยนต์ ต้องถูกต้อง
ตามตารางรหัสจังหวัด, อาเภอ, ตาบล
BRVMIS09706 ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 8
สาหรับการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคลประเภทผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสารไม่
ระบุช่อื ,ความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
, การขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของผูผ้ ลิตรถยนต์ ต้องถูกต้อง
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString04 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ชื่อยีห่ อ้ รถยนต์เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString05 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ชื่อรุน่ รถยนต์ตอ้ งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString06 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล เลขทะเบียนรถตามทีจ่ ดทะเบียน

ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString07 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล รหัสจังหวัดตามทีจ่ ดทะเบียน อ้างอิงตามตารางที่
13

ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString08 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล รหัสประเทศตามทีจ่ ดทะเบียนรถ อ้างอิงตาม
ตารางที่ 10

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMIS09707

BRVMIS09708

BRVMIS09709

BRVMIS09710

BRVMIS09711

BRVMIS09801
BRVMIS09802
BRVMIS09803

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ตามตารางรหัสประเทศ
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 9
สาหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก ห้ามเป็นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 9
สาหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก ต้องระบุเป็ นปี ค.ศ. เท่านัน้
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 9
สาหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก ความยาวต้องเท่ากับ 4 เท่านัน้
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 10
สาหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก , การประกันภัยการขยายระยะเวลาการรับประกัน
ของผูผ้ ลิตรถยนต์ ห้ามป็นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '02' ฟิลด์ท่ี 11
สาหรับการประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลประเภทผูข้ บั ขีแ่ ละผูโ้ ดยสาร
ไม่ระบุช่อื ห้ามเป็นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '03' ฟิลด์ท่ี 3
สาหรับการประกันภัยโทรศัพท์มอื ถือห้ามเป็นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '03' ฟิลด์ท่ี 4
สาหรับการประกันภัยโทรศัพท์มอื ถือห้ามเป็นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '03' ฟิลด์ท่ี 5
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString09 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ปีทจ่ี ดทะเบียน
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString09 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ปีทจ่ี ดทะเบียน ต้องระบุเป็น ค.ศ.
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString09 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ปีทจ่ี ดทะเบียน ต้องระบุเป็น ค.ศ. 4 หลัก
ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString10 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ขนาดเครื่องยนต์ (CC) หรือ จานวนทีน่ งของรถ
ั่

ถ้า RecordType =02 ต้องกรอก FieldString11 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล จานวนผูโ้ ดยสารทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ถ้า RecordType =03 ต้องกรอก FieldString03 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ชื่อยีห่ อ้ มือถือเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ถ้า RecordType =03 ต้องกรอก FieldString04 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล ชื่อรุน่ มือถือ
ถ้า RecordType =03 ต้องกรอก FieldString05 ห้ามว่าง และต้อง

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMIS09804
BRVMIS09510
BRVMIS09520
BRVMIS09530
BRVMIS09540
BRVMIS09550

คาอธิบายรายการผิดพลาด
สาหรับการประกันภัยโทรศัพท์มอื ถือห้ามเป็ นค่าว่าง
ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประเภทข้อมูล '03' ฟิลด์ท่ี 6
สาหรับการประกันภัยโทรศัพท์มอื ถือห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์พบ
ข้อผิดพลาด
รายการรับ / คืน เบีย้ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมทดแทนรับคืนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สินไหมทดแทนพบข้อผิดพลาด
รายการจ่ายสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสินไหม
ทดแทนพบข้อผิดพลาด
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แนวทางแก้ปญั หา
ถูกต้องตามข้อมูล รหัสตัวเครือ่ งมือถือ
ถ้า RecordType =03 ต้องกรอก FieldString06 ห้ามว่าง และต้อง
ถูกต้องตามข้อมูล อีม่ี : IMEI
การบันทึกข้อมูลรายการสลักหลัง ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการรับ / คืน เบีย้ ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่านก่อน
แล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทน ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทนรับคืน ต้องมีรายสินไหมทดแทนที่
ผ่านก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการจ่ายสินไหม ต้องมีรายสินไหมทดแทนทีผ่ ่านก่อน
แล้วเท่านัน้

6) กลุ่มข้อผิดพลาดการนาส่งข้อมูลประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพ
รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVPAH00200 กรณีประเภทของรายการข้อมูล = "1" (กรณีเป็ นรายการกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย < 0.0
BRVPAH00300 รายการกรมธรรม์น้ี ไม่มกี ารระบุจานวนเงินเอาประกันภัยหรือระบุค่า
ศูนย์ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบริษทั ของท่าน
BRVPAH00400 ทีอ่ ยูผ่ เู้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง (ยกเว้น ประเภทงาน
หลัก = "06" และประเภทงานย่อย "02","03","09","99" หรือ ประเภท
งานหลัก = "07" และประเภทงานย่อย "02","03","99" หรือ ประเภท
งานหลัก = "11" และประเภทงานย่อย "02","04","06","99" )

BRVPAH00500

รหัสจังหวัด,อาเภอ,ตาบล ของทีอ่ ยูผ่ เู้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็น
ค่าว่าง (ยกเว้น ประเภทงานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย
"02","03","09","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "07" และประเภทงาน
ย่อย "02","03","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "11" และประเภทงาน
ย่อย "02","04","06","99" )
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้า DataType =1 ข้อมูล GrossPremiumAmt >0.0

สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ข้อมูล
InsuredAddress สามารถว่างได้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ข้อมูล
InsuredAddress สามารถว่างได้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99" ข้อมูล
InsuredAddress สามารถว่างได้
* กรมธรรม์กลุ่มทีส่ ามารถระบุได้ให้ระบุเข้ามาได้ไม่จาเป็นต้องว่าง
สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ข้อมูล
nsuredProvinceDistrictSub สามารถว่างได้
MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ข้อมูล
nsuredProvinceDistrictSub สามารถว่างได้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99" ข้อมูล
nsuredProvinceDistrictSub สามารถว่างได้

รหัสข้อผิดพลาด
BRVPAH00600

BRVPAH00700

BRVPAH00800

แนวทางแก้ปญั หา
* กรมธรรม์กลุ่มทีส่ ามารถระบุได้ให้ระบุเข้ามาได้ไม่จาเป็นต้องว่าง
รหัสไปรษณีย์ ของทีอ่ ยูผ่ เู้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง
สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
(ยกเว้น ประเภทงานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ข้อมูล
"02","03","09","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "07" และประเภทงาน InsuredZipCode ห้ามว่าง
ย่อย "02","03","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "11" และประเภทงาน MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ข้อมูล
ย่อย "02","04","06","99" )
InsuredZipCode ห้ามว่าง
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99" ข้อมูล
InsuredZipCode ห้ามว่าง
* กรมธรรม์กลุ่มทีส่ ามารถระบุได้ให้ระบุเข้ามาได้ไม่จาเป็นต้องว่าง
รหัสประเทศ ของทีอ่ ยูผ่ เู้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง
สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
(ยกเว้น ประเภทงานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ข้อมูล
"02","03","09","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "07" และประเภทงาน InsuredCountryCode สามารถว่างได้
ย่อย "02","03","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "11" และประเภทงาน MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ข้อมูล
ย่อย "02","04","06","99" )
InsuredCountryCode สามารถว่างได้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99" ข้อมูล
InsuredCountryCode สามารถว่างได้
* กรมธรรม์กลุ่มทีส่ ามารถระบุได้ให้ระบุเข้ามาได้ไม่จาเป็นต้องว่าง
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/บัตรต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/ทะเบียน สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
การค้าของผูเ้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง (ยกเว้น ประเภท MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ข้อมูล
งานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย "02","03","09","99" หรือ
InsuredCountryCode สามารถว่างได้
ประเภทงานหลัก = "07" และประเภทงานย่อย "02","03","99" หรือ MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ข้อมูล
ประเภทงานหลัก = "11" และประเภทงานย่อย "02","04","06","99" ) InsuredCitizenId สามารถว่างได้
คาอธิบายรายการผิดพลาด
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รหัสข้อผิดพลาด

BRVPAH00900

BRVPAH01000

BRVPAH01100

BRVPAH01200

BRVPAH01300

แนวทางแก้ปญั หา
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99" ข้อมูล
InsuredCitizenId สามารถว่างได้
* กรมธรรม์กลุ่มทีส่ ามารถระบุได้ให้ระบุเข้ามาได้ไม่จาเป็นต้องว่าง
ประเภทชัน้ อาชีพผูเ้ อาประกันภัยห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง เฉพาะ
สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
ประเภทงานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย "01","02","04"
MainClass=06 และ SubClass="01","02","04" ข้อมูล
OccupationLevel ห้ามว่าง
รหัสอาชีพผูเ้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง (ยกเว้น ประเภท สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
งานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย "02","03","09","99" หรือ
MainClass=06 และ SubClass="02","03","09","99 ข้อมูล
ประเภทงานหลัก = "07" และประเภทงานย่อย "02","03","99" หรือ OccupationCode สามารถว่างได้
ประเภทงานหลัก = "11" และประเภทงานย่อย "02","04","06","99" ) MainClass=07 และ SubClass= "02","03","99" ข้อมูล
OccupationCode สามารถว่างได้
MainClass=11 และ SubClass= "02","04","06","99" ข้อมูล
OccupationCode สามารถว่างได้
* กรมธรรม์กลุ่มทีส่ ามารถระบุได้ให้ระบุเข้ามาได้ไม่จาเป็นต้องว่าง
วันทีเ่ กิดของผูเ้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง เฉพาะประเภท สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
งานหลัก = "06" และประเภทงานย่อย "01","02","04"
MainClass=06 และ SubClass="01","02","04" ข้อมูล
InsuredBirthday ห้ามว่าง
รหัสเพศผูเ้ อาประกันภัย ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง เฉพาะประเภทงาน สาหรับกรมธรรม์กลุ่ม
หลัก = "06" และประเภทงานย่อย "01","02","04"
MainClass=06 และ SubClass="01","02","04" ข้อมูล
InsuredGender ห้ามว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ อื กรมธรรม์กบั ผูเ้ อาประกันภัย ห้ามกาหนด ถ้า InsuredNameช <> Beneficiary1 ข้อมูล
เป็นค่าว่าง กรณีช่อื -นามสกุลผูถ้ อื กรมธรรม์ <> ชื่อ-นามสกุลผูเ้ อา
RelationInsuredBeneficiary1 ห้ามว่าง
คาอธิบายรายการผิดพลาด
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รหัสข้อผิดพลาด
BRVPAH01400

BRVPAH01500

BRVPAH01600

BRVPAH02500

BRVPAH02900

BRVPAH03000

แนวทางแก้ปญั หา

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ประกันภัย
จานวนคน ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง (ยกเว้น ประเภทงานหลัก = "06"
และประเภทงานย่อย "03","09","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "07"
และประเภทงานย่อย "03","99" หรือ ประเภทงานหลัก = "11" และ
ประเภทงานย่อย "99")

MainClass=06 และ SubClass="03","09","99 ข้อมูล
OccupationCode สามารถว่างได้
MainClass=07 และ SubClass= "03","99" ข้อมูล
OccupationCode สามารถว่างได้
MainClass=11 และ SubClass= ,"99" ข้อมูล OccupationCode
สามารถว่างได้
รหัสประเภทความคุม้ ครอง ไม่ถูกต้อง / ไม่สามารถอ้างอิง ตาม
CoverageCode
ประเภทงานหลัก และประเภทงานย่อย
1) รหัสต้องมีในตารางที่ 3 หรือ ตารางที่ 4
2 ) ให้สอดคล้อง ตามรหัสประเภทงานหลักและรหัสประเภทงาน
ย่อย ตารางที่ 2
รหัสความคุม้ ครอง2 ไม่ถูกต้อง / ไม่สามารถอ้างอิง ตามประเภทงาน CoverageCode2
หลัก และประเภทงานย่อย
1) รหัสต้องมีในตารางที่ 5
2 ) ให้สอดคล้อง ตามรหัสประเภทงานหลักและรหัสประเภทงาน
ย่อย ตารางที่ 2
ชนิดของเรือ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณี ประเภทงานหลัก ='06' MainClass=06 และ SubClass="08",ข้อมูล ShipType ห้ามว่าง
(ประกันภัยอุบตั เิ หตุ) และ ประเภทงานย่อย ="08"(การประกันภัย
ผูโ้ ดยสารเรือสาหรับโดยสาร)
รายการสลักหลัง ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย ของ ข้อมูลสลักหลัง ต้องเคยมีอ้ มูล PolicyNumber ต้องเคยมรอยูแ่ ล้วใน
บริษทั ในฐานข้อมูล Data Center
ระบบ IBS หรือหากส่งข้อมูลข้อมูลเข้ามาในรอบเดียวกัน ข้อมูล
กรมธรรม์ตอ้ งไม่ Error
กรณีลาดับทีส่ ลักหลัง = "0"(ข้อมูลกรมธรรม์) ห้ามกาหนดค่า
ถ้า EndorsementSeq =0 ข้อมูล GrossPremiumAmt >0.0
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รหัสข้อผิดพลาด
BRVPAH03100

BRVPAH03200

BRVPAH03300

BRVPAH03400
BRVPAH03500
BRVPAH03600
BRVPAH03800
BRVPAH04000
BRVPAH04100

คาอธิบายรายการผิดพลาด
เบีย้ ประกันภัย < 0.0
กรณีประเภทสลักหลัง = "2" ,"8" (ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี กี ารปรับ
เบีย้ เพิม่ , เพิม่ สมาชิกในกรมธรรม์กลุ่ม) ห้ามกาหนดค่าเบีย้
ประกันภัย < 0.0
กรณีประเภทสลักหลัง = "3" ,"7" (ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีทม่ี กี ารปรับ
เบีย้ ลด, ลดสมาชิกในกรมธรรม์กลุ่ม) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย
> 0.0
กรณีประเภทสลักหลัง = "4" ,"5" (ข้อมูลสลักหลังไม่มผี ลกระทบกับ
เบีย้ ประกันภัย และเปลีย่ นแปลงผูเ้ อาประกัน) ต้องกาหนดค่าเบีย้
ประกันภัย = 0.0 เท่านัน้
กรณีประเภทสลักหลัง = "6"(ข้อมูลสลักหลังยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย) ห้ามกาหนดค่าเบีย้ ประกันภัย > 0.0
เลขทีข่ องสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทของ
รายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1"(ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
วันทีม่ ผี ลบังคับของสลักหลัง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภท
รายการข้อมูล ไม่เท่ากับ "1" (ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
รายการสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิง เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย ของบริษทั ในฐานข้อมูล Data Center
ระบุจานวนเงินเป็น ค่าติดลบ เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"CP" , ="CS"
ระบุจานวนเงินเป็น ค่าบวก เท่านัน้ กรณีประเภทกลุ่มรายการ =
"P"(จ่ายค่าสินไหมทดแทน) ,"S"(รับคืน)
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แนวทางแก้ปญั หา
ถ้ารายการสลักหลัง DataType =2 ,8 ข้อมูล GrossPremiumAmt
>=0.0
ถ้ารายการสลักหลัง DataType =2 ,8 ข้อมูล GrossPremiumAmt
<=0.0
ถ้ารายการสลักหลัง DataType =4 ,5 ข้อมูล GrossPremiumAmt
=0.0
ถ้ารายการสลักหลัง DataType =6 ข้อมูล GrossPremiumAmt <0
ประเภทของขนส่ง ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทกรมธรรม์
ประกันภัย="CA","CS","CT"
ถ้า DataType <> 1 ข้อมูล Endorsement EffectiveDate ต้องค่า
ไม่ว่าง
การส่งรายงานสินไหม ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่านในระบบ (
PolicyNumber ,ShipSeq)
ถ้า ClaimGroup ="CP" , "CS" ,"CR" ข้อมูล ClaimAmt <0.0
ถ้า ClaimGroup ="P" , "S" ข้อมูล ClaimAmt <0.0

แนวทางแก้ปญั หา
ถ้า ClaimType=2 ต้องมีรายการ ClaimType=1 (ClaimNumber)
อยูแ่ ล้ว
ถ้า ClaimType=3 ต้องมีรายการ ClaimType=2 (ClaimNumber)
อยูแ่ ล้ว
การบันทึกรายการสินไหม ClaimGroup ="CP" , "CS" ต้องมี
ClaimGroup ="P" , "S" (ClaimNumber,ClaimSeq) เดิมอยูแ่ ล้ว
การบันทึกข้อมูลรายการกรมธรรม์ ต้องมีขอ้ มูลผูเ้ อาประกันภัย
รายการกรมธรรม์ ไม่พบข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
อย่างน้อย 1 คน
การบันทึกข้อมูลรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการ
รายการผูเ้ อาประกันภัย ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์
กรมธรรม์ส่งมาด้วยเท่านัน้
การบันทึกข้อมูลรายการความคุม้ ครอง ต้องมีขอ้ มูลในรายการ
รายการความคุม้ ครอง ไม่พบข้อมูลกรมธรรม์
กรมธรรม์ส่งมาด้วยเท่านัน้
การบันทึกข้อมูลรายการกรมธรรม์ ต้องมีขอ้ มูลในรายการความ
รายการกรมธรรม์ ไม่พบข้อมูลความคุม้ ครอง
คุม้ ครองส่งมาด้วยเท่านัน้
รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการผูเ้ อาประกัน การบันทึกข้อมูลรายการกรมธรรม์ ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัยต้อง
พบข้อผิดพลาด
ถูกต้องสามารถบันทึกได้ทุกคนในกรมธรรม์นนั ้ ๆ
รายการผูเ้ อาประกันภัยไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
การบันทึกรายการผูเ้ อาประกันภัย ต้องมีขอ้ มูลในรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
กรมธรรม์ทผ่ึ ่านการบันทึกด้วยเท่านัน้
รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
การบันทึกข้อมูลรายการกรมธรรม์ ข้อมูลในรายการความคุม้ ครองที่
คุม้ ครองพบข้อผิดพลาด
ส่งมาต้องผ่านการตรวจสอบเท่านัน้
รายการความคุม้ ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
การบันทึกข้อมูลรายการความคุม้ ครอง ข้อมูลในรายการกรมธรรม์ท่ี
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
ส่งมาต้องผ่านการตรวจสอบเท่านัน้

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVPAH04200 กรณีสถานะค่าสินไหม = "2" (ปิดเคลม) ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
สถานะค่าสินไหม = "1" (เปิดเคลม) ในฐานข้อมูล Data Center
BRVPAH04300 กรณีสถานะค่าสินไหม = "3" (เปิดเรือ่ งใหม่) ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูล
สถานะค่าสินไหม = "2" (ปิดเคลม) ในฐานข้อมูล Data Center
BRVPAH04400 กรณีประเภทกลุ่มรายการ ="CP", ="CS" ไม่สามารถอ้างอิงประเภท
กลุ่มรายการ = "P/S" (จ่าย/รับคืนสินไหม)ในฐานข้อมูล Data Center
BRVPAH07000
BRVPAH07100
BRVPAH07200
BRVPAH07300
BRVPAH07500
BRVPAH07600
BRVPAH07700
BRVPAH07800
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รหัสข้อผิดพลาด
BRVPAH09510
BRVPAH09520
BRVPAH09530
BRVPAH09540
BRVPAH09550

คาอธิบายรายการผิดพลาด
รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์พบ
ข้อผิดพลาด
รายการรับ / คืน เบีย้ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมทดแทนรับคืนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สินไหมทดแทนพบข้อผิดพลาด
รายการจ่ายสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสินไหม
ทดแทนพบข้อผิดพลาด
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การบันทึกข้อมูลรายการสลักหลัง ต้องมีรายการกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการรับ / คืน เบีย้ ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่านก่อน
แล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทน ต้องมีรายงานกรมธรรม์ทผ่ี ่าน
ก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการสินไหมทดแทนรับคืน ต้องมีรายสินไหมทดแทนที่
ผ่านก่อนแล้วเท่านัน้
การบันทึกรายการจ่ายสินไหม ต้องมีรายสินไหมทดแทนทีผ่ ่านก่อน
แล้วเท่านัน้

7) กลุ่มข้อผิดพลาดการนาส่งข้อมูลประกันภัยรถยนต์
รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMOT00100 วันทีเ่ ริม่ คุม้ ครอง ไม่ควรมากกว่า วันปจั จุบนั เกินกว่า 2 ปี
BRVMOT00300 เบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐานต่อปี ต้องระบุค่ามากกว่าศูนย์เท่านัน้
BRVMOT00400 เลขทะเบียนรถ ห้ามระบุค่าว่าง ยกเว้นรถยนต์ป้ายแดง

BRVMOT00500 ขนาดเครือ่ งยนต์ ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีประเภทรถยนต์นง,
ั่
รถจักรยานยนต์ ,รถพยาบาล,รถยนต์นงั ่ สาธารณะ
BRVMOT00600 จานวนทีน่ งั ่ ห้ามกาหนดเป็ นค่าว่าง กรณีรถยนต์โดยสาร
BRVMOT00700 น้าหนักบรรทุก ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีรถยนต์บรรทุก,
รถยนต์ลากจูง, รถพ่วง ,รถดับเพลิง,รถใช้ในการเกษตร,รถใช้ในการ
ก่อสร้าง
BRVMOT01600 รหัสประเทศทีข่ ยายอาณาเขต ห้ามกาหนดเป็นค่าว่าง กรณีมลู ค่า
เบีย้ รย.04 มากกว่า ศูนย์
BRVMOT01700 (เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่ม
อ้างอิง) ของแบบรายการกธ.สาหรับความคุม้ ครองพิเศษ ไม่สามารถ
อ้างอิงกรมธรรม์ประกันภัย (เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่ม
อ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่มอ้างอิง) ของบริษทั ในฐาน Data
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วันทีเ่ ริม่ คุม้ ครอง (EffectiveDate) > วันทีป่ จั บุ นั (Sysdate) เกิน
2 ปี
ระบุค่า BasePremium ต้องมากกว่า 0
MC = VehicleType <> '4.01' and VechicleLicenseNo ห้ามเป็น
ค่าว่าง
MV = VehicleType <> '801' and VechicleLicenseNo ห้ามเป็น
ค่าว่าง
MV (VehicleType) in '110','120','610','620','630','802','730',
VehSize ห้ามเป็ นค่าว่าง
(VehicleType) in '210','220','230' , VehSeat ห้ามเป็ นค่าว่าง
MV (VehicleType) in '310','320','340' ,'420' ,'520'
,'540','803','804','805' ต้องระบุน้าหนักบรรทุก (VehWeight) ห้าม
เป็นค่าว่าง
ถ้ามีการระบุค่า (EX04Premium>0 ) EX04TerritoryCountry ต้อง
ระบุค่าด้วย
รายการในแฟ้ม กรมธรรม์ความคุม้ ครองพิเศษ ต้องมีขอ้ มูลในตาราง
กรมธรรม์ในฐาน IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตาม
โครงสร้าง Key = CompanyCode,PolicyNo, FleetNo,FleetSeq

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMOT01800

BRVMOT02100

BRVMOT02200

BRVMOT02300

แนวทางแก้ปญั หา

คาอธิบายรายการผิดพลาด
Center
(เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่ม
อ้างอิง) ของรายการสลักหลังแบบรายการกธ.สาหรับความคุม้ ครอง
พิเศษ ไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ (เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลข
กลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่มอ้างอิง) ของบริษทั ในฐาน Data
Center
รายการรับเบีย้ ประกันภัย ไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ (เลขที่
กรมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่มอ้างอิง)
ของบริษทั ในฐาน Data Center
รายการสลักหลัง ไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ (เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่มอ้างอิง) ของ
บริษทั ในฐาน Data Center
กรณีประเภทสลักหลัง = "09" (การเพิม่ จานวนรถยนต์ทเ่ี อาประกัน)
เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่ม
อ้างอิงซ้าในฐานข้อมูล Data Center

รายการในแฟ้ม สลักหลังความคุม้ ครองพิเศษ ต้องมีขอ้ มูลในตาราง
สลักหลังในฐาน IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตาม
โครงสร้าง Key = CompanyCode,PolicyNo,
FleetNo,FleetSeq,EndorsementNumber
ต้องนาส่งข้อมูลกรมธรรม์มาก่อนรายการรับ / คืนเบีย้ เสมอ อาจ
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน
ต้องนาส่งข้อมูลสลักหลังมาก่อนรายการกรมธรรม์เสมอ อาจเป็นไป
ได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน

กรณีทเ่ี ป็ นสลักหลังเพิม่ รถยนต์ทเ่ี อาประกัน (EndorsementType =
'09') , ตรวจสอบ Key ดังต่อไปนี้ CompanyCode,PolicyNo,
FleetNo,FleetSeq ต่องไม่ซ้ากับในฐาน IBS เนื่องจากเป็นการเพิม่
รถยนต์คนั ทีเ่ อาประกัน
BRVMOT02400 รายการสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ (เลขกธ.+เลขที่ รายการในแฟ้มสินไหม ต้องมีการนาส่งข้อมูลกรมธรรม์มาในฐาน
กลุ่มอ้างอิง+ลาดับทีข่ องรถ) ของบริษทั ในฐาน Data Center
IBS ก่อนเสมอ อาจเป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน
BRVMOT02500 รายการสินไหมทดแทน (เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะของ
รายการสินไหมทีน่ าส่ง ซ้ากับข้อมูลในฐาน IBS ต้อตรวจสอบคีย์
รายการ+ครัง้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง) ของบริษทั ซ้าในฐาน Data Center หลักของข้อมูล ต้อไม่ซ้ากัน
BRVMOT02600 รายการสินไหมตาม OD, Fire&Theft ไม่สามารถอ้างอิงรายการ
มีการนาส่งรายการสินไหม OD แต่ไม่พบข้อมูลรายละเอียด
สินไหมทดแทน(เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะของรายการ+ครัง้ อุบตั เิ หตุ มาในการนาส่งครัง้ นัน้ ซึง่ พิจารณาจากคียห์ ลักของข้อมูล
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รหัสข้อผิดพลาด
BRVMOT02700

BRVMOT02800

BRVMOT02900

BRVMOT03100
BRVMOT03200
BRVMOT03300
BRVMOT03400

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง) ของบริษทั ในฐาน Data Center
รายการสินไหมตาม TPPD ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
ทดแทน(เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะของรายการ+ครัง้ ทีก่ าร
เปลีย่ นแปลง) ของบริษทั ในฐาน Data Center
รายการสินไหมตาม TPBI ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
ทดแทน(เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะของรายการ+ครัง้ ทีก่ าร
เปลีย่ นแปลง) ของบริษทั ในฐาน Data Center
รายการสินไหมตาม รย.01,02,03 ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
ทดแทน(เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะของรายการ+ครัง้ ทีก่ าร
เปลีย่ นแปลง) ของบริษทั ในฐาน Data Center
มูลค่าสินไหม OD รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม OD, Fire&Theft
มูลค่าสินไหม Fire รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม OD, Fire&Theft
มูลค่าสินไหม Theft รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม OD, Fire&Theft
มูลค่าสินไหม TPPD รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม TPPD

BRVMOT03500 มูลค่าสินไหม TPBI รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์ แต่
ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม TPBI
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ตามเอกสารโครงสร้าง
มีการนาส่งรายการสินไหม TPPD แต่ไม่พบข้อมูลรายละเอียด
อุบตั เิ หตุ มาในการนาส่งครัง้ นัน้ ซึง่ พิจารณาจากคียห์ ลักของข้อมูล
ตามเอกสารโครงสร้าง
มีการนาส่งรายการสินไหม TPBI แต่ไม่พบข้อมูลรายละเอียด
อุบตั เิ หตุ มาในการนาส่งครัง้ นัน้ ซึง่ พิจารณาจากคียห์ ลักของข้อมูล
ตามเอกสารโครงสร้าง
มีการนาส่งรายการสินไหมความคุม้ ครองเพิม่ เติมI แต่ไม่พบข้อมูล
รายละเอียดอุบตั เิ หตุ มาในการนาส่งครัง้ นัน้ ซึง่ พิจารณาจากคีย์
หลักของข้อมูลตามเอกสารโครงสร้าง
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (ODFTTotalAmt > 0) ต้องนาส่ง
ข้อมูล (ODTotalAmt >0) ในแฟ้มสินไหมทดแทน OD&FT
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (ODFTTotalAmt > 0) แต่ไม่มกี าร
นาส่งข้อมูล (FireTotalAmt >0 ) ในแฟ้มสินไหมทดแทน OD&FT
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (ODFTTotalAmt > 0) ต้องนาส่ง
ข้อมูล (TheftTotalAmt >0) ในแฟ้มสินไหมทดแทน OD&FT
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (TPPDTotalAmt > 0) ผลรวมค่า
สินไหมในแฟ้มสินไหม TPPD (TPPDRepairAmt +
TPPDSparePartsAmt + TPPDOtherAmt + TPPDAssetAmt) ต้อง
ระบุค่า
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (TPBITotalAmt > 0) ผลรวมค่า
สินไหมในแฟ้มสินไหม TPBI (TPBIMedicalAmt +

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMOT03600

BRVMOT03700
BRVMOT03800
BRVMOT04200

BRVMOT04300

BRVMOT04400

BRVMOT04500
BRVMOT04700
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TPBIHealthAmt + TPBIDeathAmt) ต้องระบุค่า
มูลค่าสินไหม รย. 01 รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (EX01TotalAmt > 0) จะต้องนาส่ง
แต่ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม รย.01,02,03
นาส่งข้อมูล (EX01DeathAmt + EX01DismembermentAmt
+EX01PermanentAmt +EX01TemporaryAmt > 0) ในแฟ้ม
สินไหมทดแทนเพิม่ เติม
มูลค่าสินไหม รย. 02 รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (EX02TotalAmt > 0) จะต้องนาส่ง
แต่ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม รย.01,02,03
นาส่งข้อมูล (Ex02ClaimAmt > 0) ในแฟ้มสินไหมทดแทนเพิม่ เติม
มูลค่าสินไหม รย. 03 รวมตามรายละเอียดอุบตั เิ หตุมากกว่าศูนย์
ในแฟ้มรายละเอียดอุบตั เิ หตุ (EX03TotalAmt > 0) จะต้องนาส่ง
แต่ไม่ปรากฎแฟ้มรายการสินไหม รย.01,02,03
นาส่งข้อมูล (Ex03ClaimAmt > 0) ในแฟ้มสินไหมทดแทนเพิม่ เติม
มูลค่าสินไหม TPPD รวม มากกว่า จานวนเงินจากัดความรับผิด ผลรวมจานวนสินไหมทดแทน TPPD (TPPDTotalAmt) สาหรับ 1
TPPD
รายการสินไหม ต้องไม่เกินทุนประกันภัย TPPD <= (TPPDSIAmt)
ในแฟ้มกรมธรรม์
มูลค่าสินไหม TPBI รวม มากกว่า จานวนเงินจากัดความรับผิด ผลรวมจานวนสินไหมทดแทน TPBI ต่อครัง้ สาหรับ 1 รายการ
TPBI ต่อครัง้
สินไหม ต้องไม่เกินทุนประกันภัย TPBI ต่อครัง้ <=
(TPBISIEventAmt) ในแฟ้มกรมธรรม์
มูลค่าสินไหม TPBI ต่อคน มากกว่า จานวนเงินจากัดความรับผิด ผลรวมจานวนสินไหมทดแทน TPBI ต่อคน (TPBITotalAmt)
TPBI ต่อคน
สาหรับ 1 รายการสินไหม ต้องไม่เกินทุนประกันภัย TPPBI ต่อคน
<= (TPBISIPersonAmt) ในแฟ้มกรมธรรม์
ระบุรหัสประเทศทีเ่ กิดเหตุทไ่ี ม่ใช่ "ประเทศไทย" แต่กรมธรรม์ไม่
ตรวจสอบรหัสประเทศทีข่ ยายอาณาเขต (EX04TerritoryCountry)
สามารถอ้างอิงรายการสลักหลัง รย.04
ให้ถูกต้องตารางอ้างอิง
รายการสินไหมทดแทนสาหรับความคุม้ ครองพิเศษ ไม่สามารถ
รายการในแฟ้ม สินไหมความคุม้ ครองพิเศษ ต้องมีขอ้ มูลในตาราง
อ้างอิงรายการสินไหมทดแทน(เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะ
รายละเอียดอุบตั เิ หตุในฐาน IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของ
คาอธิบายรายการผิดพลาด
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รหัสข้อผิดพลาด

BRVMOT04900

BRVMOT05000

BRVMOT05100

BRVMOT05200

BRVMOT05300

คาอธิบายรายการผิดพลาด
แนวทางแก้ปญั หา
ของรายการ+ครัง้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง) ของบริษทั ในฐาน Data Center อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่ง
ข้อมูลไม่ครบถ้วนข้อมูลตามโครงสร้าง
รายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิงรายการสินไหม
รายการในแฟ้ม จ่ายสินไหม ต้องมีขอ้ มูลในตารางรายละเอียด
ทดแทน(เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+ครัง้ ทีป่ ระมาณการสินไหม หรือ ครัง้ ที่ อุบตั เิ หตุในฐาน IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตาม
การจ่ายสินไหม ) ของบริษทั ในฐาน Data Center
โครงสร้าง อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มี
การนาส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
รายละเอียดผูป้ ระสบภัยไม่สามารถอ้างอิงเลขทีส่ นิ ไหมทดแทนของ รายการในแฟ้มผูป้ ระสบภัย ต้องมีขอ้ มูลในตารางรายละเอียด
บริษทั ในฐาน Data Center
อุบตั เิ หตุในฐาน IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตาม
โครงสร้าง อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มี
การนาส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
รายละเอียดผูป้ ระสบภัยไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ของบริษทั ในฐาน รายการในแฟ้มผูป้ ระสบภัย ต้องมีขอ้ มูลในตารางรายละเอียด
Data Center
อุบตั เิ หตุในฐาน IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตาม
โครงสร้าง อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มี
การนาส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
รายการรับเบีย้ ประกันภัยไม่สามารถอ้างอิง (เลขทีก่ รมธรรม์
รายการในแฟ้มรับ / คืนเบีย้ ต้องมีขอ้ มูลในตารางสลักหลังในฐาน
ประกันภัย + เลขทีส่ ลักหลัง) ของบริษทั ในฐาน Data Center
IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจ
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
รายการรับเบีย้ ประกันภัยไม่สามารถอ้างอิง (เลขทีก่ รมธรรม์
รายการในแฟ้มรับ / คืนเบีย้ ต้องมีขอ้ มูลในตารางสลักหลังในฐาน
ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่มอ้างอิง + เลขที่ IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจ
สลักหลัง) ของบริษทั ในฐาน Data Center
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
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รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMOT05400 ไม่สามารถอ้างอิง (เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+
ลาดับทีข่ องรถในกลุ่มอ้างอิง + เลขทีส่ ลักหลัง ในรายการรรับเบีย้
ประกันภัยทีต่ อ้ งการ "ยกเลิก" ในฐานข้อมูล Data Center
BRVMOT05500 เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย+ เลขกลุ่มอ้างอิง+ ลาดับทีข่ องรถในกลุ่ม
อ้างอิง + วันทีร่ บั เบีย้ ของบริษทั ซ้าในฐาน Data Center
BRVMOT05510 ไม่สามารถอ้างอิง (เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย ในรายการรรับเบีย้
ประกันภัยทีต่ อ้ งการ "ยกเลิก" ในฐานข้อมูล Data Center

BRVMOT05520 เลขทีก่ รมธรรม์ประกันภัย + วันทีร่ บั เบีย้ ของบริษทั ซ้าในฐาน Data
Center
BRVMOT05700 รายการสลักหลัง ไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ (เลขทีก่ รมธรรม์
ประกันภัย) ของบริษทั ในฐาน Data Center

BRVMOT05900 รายการสินไหมทดแทน ไม่สามารถอ้างอิงกรมธรรม์ (เลขกธ.) ของ
บริษทั ในฐาน Data Center
BRVMOT06000 รายการสินไหมทดแทน (เลขทีส่ นิ ไหมทดแทน+รหัสลักษณะของ
รายการ+ครัง้ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง + ลาดับทีผ่ ปู้ ระสบภัย) ของบริษทั
ซ้าในฐาน Data Center
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แนวทางแก้ปญั หา
สถานะของการส่งข้อมูลในแฟ้มรายการับ / คืนเบีย้ เป็นยกเลิก แต่
ไม่พบข้อมูลของรายการกรมธรรม์ทต่ี อ้ งการยกเลิก ซึง่ พิจารณา
รายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจเป็นไปได้ว่า คียห์ ลัก
ของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
มีการนาส่งข้อมูลซ้ากับในฐานข้อมูล ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลัก
ของข้อมูลตามโครงสร้าง
รายการในแฟ้มรับ / คืนเบีย้ ต้องมีขอ้ มูลในตารางกรมธรรม์ในฐาน
IBS ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจ
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
มีการนาส่งข้อมูลซ้ากับในฐานข้อมูล ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลัก
ของข้อมูลตามโครงสร้าง
รายการในแฟ้มสลักหลังต้องมีขอ้ มูลในตารางกรมธรรม์ในฐาน IBS
ก่อนเสมอ ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลักของข้อมูลตามโครงสร้าง อาจ
เป็นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน หรือ มีการนาส่งข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
หมายเลขกรมธรรม์ในข้อมูลสินไหม ค้นหาข้อมูลรายการกรมธรรม์
ไม่พบในฐาน IBS อาจเป็ นไปได้ว่า คียห์ ลักของข้อมูลอาจไม่ตรงกัน
หรือ มีการนาส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
มีการนาส่งข้อมูลซ้ากับในฐานข้อมูล ซึง่ พิจารณารายการคียห์ ลัก
ของข้อมูลตามโครงสร้าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMOT06010 บาร์โค๊ด ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09
BRVMOT06020 รหัสประเภทกรมธรรม์ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.07 , 08 , 12,
26 , 27 ,28
BRVMOT06030 รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคปภ. ห้าม
ว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.09
BRVMOT06060 ประเภทผูเ้ อาประกันภัย ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09, 23
BRVMOT06050 ชื่อผูเ้ อาประกันภัย ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 23
BRVMOT06060 ทีอ่ ยูผ่ เู้ อาประกันภัย ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 09 , 23

BRVMOT06070 รหัสจังหวัด,อาเภอ,ตาบล ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 09 , 23

BRVMOT06080 รหัสไปรษณีย์ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 23

BRVMOT06090 ประเทศ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.ร.ย. 09 , 23
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แนวทางแก้ปญั หา
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 ต้องระบุค่าบาร์โค้ด EndorsementType
='04' , BarCode ห้ามว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.07 , 08 , 12, 26 , 27 ,28 ต้องระบุค่ารหัส
ประเภทกรมธรรม์ EndorsementType ('07,'08','12','27') ,
PolicyType ห้ามว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09 รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภัยทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากคปภ. ต้องระบุค่า EndorsementType ='09' ,
OICPolicyType ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09, 23 ต้องระบุค่า ประเภทผูเ้ อาประกันภัย
EndorsementType in ('09','23') , InsuredType ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 23 ชื่อผูเ้ อาประกันภัยต้องระบุค่า
EndorsementType in ('09','23') , InsuredName ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 23 ทีอ่ ยูผ่ เู้ อาประกันภัยต้องระบุค่า
EndorsementType in ('09','23') , InsuredAddress ห้ามเป็นค่า
ว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 23 รหัสจังหวัด,อาเภอ,ตาบลต้องระบุค่า
EndorsementType in ('09','23') , InsuredProvinceDistrictSub
ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 23 รหัสไปรษณียต์ อ้ งระบุค่า
EndorsementType in ('09','23') , InsuredZipCode ห้ามเป็นค่า
ว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 23 ประเทศต้องระบุค่า

รหัสข้อผิดพลาด

คาอธิบายรายการผิดพลาด

BRVMOT06100 อาชีพผูเ้ อาประกันภัย ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. ร.ย. 09 , 23

BRVMOT06110 เลขทีบ่ ตั รประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.
ร.ย. 09 , 23
BRVMOT06120 การระบุจานวนผูข้ บั ขี่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 ,
28
BRVMOT06130 ชื่อ-นามสกุล ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 ,
26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
BRVMOT06140

วันเกิดผูข้ บั ขีค่ นที่1 ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 ,
28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'

BRVMOT06150 อายุผขู้ บั ขีค่ นที่1 ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28
และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
BRVMOT06160 เพศ ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28
และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
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แนวทางแก้ปญั หา
EndorsementType in ('09','23') , InsuredCountryCode ห้าม
เป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09 , 23 อาชีพผูเ้ อาประกันภัยต้องระบุค่า
EndorsementType in ('09','23') , InsuredOccupation ห้ามเป็ น
ค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09 , 23 เลขทีบ่ ตั รประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย
ต้องระบุค่า EndorsementType in ('09','23') , InsuredCitizenId
ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 การระบุจานวนผูข้ บั ขีต่ อ้ ง
ระบุค่า EndorsementType in ('07,'09','26','28') , DriverType
ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
ชื่อ-นามสกุล ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverName1 ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
วันเกิดผูข้ บั ขีค่ นที่1ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverBirthday1 ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
อายุผขู้ บั ขีค่ นที่1ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverAge1 ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
เพศ ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ต้องระบุค่า EndorsementType in

รหัสข้อผิดพลาด
BRVMOT06170

BRVMOT06180

BRVMOT06190

BRVMOT06200

BRVMOT06210

BRVMOT06220

BRVMOT06230

แนวทางแก้ปญั หา
('07,'09','26','28') , DriverGender1 ห้ามเป็ นค่าว่าง
รหัสอาชีพ ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
, 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
รหัสอาชีพ ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverOccupation1 ห้ามเป็นค่าว่าง
เลขบัตรประชาชน ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 07, รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
เลขบัตรประชาชน ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverCitizenId1 ห้ามเป็นค่าว่าง
เลขใบขับขี่ ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 เลขใบขับขี่ ผูข้ บั ขีค่ นที1่ ต้องระบุค่ารายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 ,
, 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1'
26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '1' EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverLicense1 ห้ามเป็นค่าว่าง
ชื่อ-นามสกุล ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
ชื่อ-นามสกุล ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverName2 ห้ามเป็นค่าว่าง
วันเกิดผูข้ บั ขีค่ นที่2 ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
วันเกิดผูข้ บั ขีค่ นที่2ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverBirthday2 ห้ามเป็นค่าว่าง
อายุผขู้ บั ขีค่ นที่2 ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
อายุผขู้ บั ขีค่ นที่2ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverAge2 ห้ามเป็นค่าว่าง
เพศ ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 เพศ ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ต้องระบุค่ารายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28
และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2' EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverGender2 ห้ามเป็ นค่าว่าง
คาอธิบายรายการผิดพลาด
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แนวทางแก้ปญั หา
รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
รหัสอาชีพ ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverOccupation2 ห้ามเป็ นค่าว่าง
เลขบัตรประชาชน ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 07, รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
เลขบัตรประชาชน ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverCitizenId2 ห้ามเป็ นค่าว่าง
เลขใบขับขี่ ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 รายการสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26 , 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
, 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
เลขใบขับขี่ ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ต้องระบุค่า EndorsementType in
('07,'09','26','28') , DriverLicense2 ห้ามเป็นค่าว่าง
เลขประจาตัวผูร้ บั ประโยชน์คนที่ 1 ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09 รายการสลักหลัง ร.ย.09 เลขประจาตัวผูร้ บั ประโยชน์คนที่ 1ต้องระบุ
ค่า EndorsementType = '09', BeneficiaryCitizenId1 ห้ามเป็นค่า
ว่าง
ผูร้ บั ประโยชน์คนที่ 1 ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09
รายการสลักหลัง ร.ย.09 ผูร้ บั ประโยชน์คนที่ 1ต้องระบุค่า
EndorsementType = '09', Beneficiary1 ห้ามเป็นค่าว่าง
วันทีเ่ ริม่ คุม้ ครอง ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 06 , 19
รายการสลักหลัง ร.ย.09 วันทีเ่ ริม่ คุม้ ครองต้องระบุค่า
EndorsementType = '09', EffectiveDate ห้ามเป็ นค่าว่าง
วันทีส่ น้ิ สุดคุม้ ครอง ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.06 , 19
รายการสลักหลัง ร.ย.09 วันทีส่ น้ิ สุดคุม้ ครองต้องระบุค่า
EndorsementType = '09', ExpiryDate ห้ามเป็ นค่าว่าง
เลขทะเบียนรถ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 เลขทะเบียนรถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleLicense ห้าม
เป็นค่าว่าง
จังหวัดทะเบียนรถ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 จังหวัดทะเบียนรถต้องระบุ

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMOT06240 รหัสอาชีพ ผูข้ บั ขีค่ นที2่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 07, 09 , 26
, 28 และระบุจานวนผูข้ บั ขี่ = '2'
BRVMOT06250

BRVMOT06260

BRVMOT06270

BRVMOT06280
BRVMOT06290
BRVMOT06300
BRVMOT06310

BRVMOT06320
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รหัสข้อผิดพลาด

คาอธิบายรายการผิดพลาด

BRVMOT06330 ประเทศ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25

BRVMOT06340 เลขตัวถังรถ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25

BRVMOT06350 รหัสประเภทรถ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 22 , 25

BRVMOT06360 รหัสกลุ่มรถ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25

BRVMOT06370 ชื่อยีห่ อ้ รถ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25

BRVMOT06380 ชื่อรุน่ รถ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25

BRVMOT06390 ชื่อรุน่ รถย่อย ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25
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แนวทางแก้ปญั หา
ค่า EndorsementType in( '06','09','17','25') ,
VehicleLicenseProvince ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 ประเทศต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleCountryCode
ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 09 , 17 , 25 เลขตัวถังรถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleChassis ห้าม
เป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 22 , 25 รหัสประเภทรถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '09','17','22','25') , VehicleType ห้ามเป็น
ค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25 รหัสกลุ่มรถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '09','17','25') , VehicleGroup ห้ามเป็นค่า
ว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25 ชื่อยีห่ อ้ รถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '09','17','25') , VehicleBrand ห้ามเป็นค่า
ว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25 ชื่อรุน่ รถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleModel ห้าม
เป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 17 , 25 ชื่อรุน่ รถย่อยต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleSubModel

รหัสข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ปญั หา

คาอธิบายรายการผิดพลาด

BRVMOT06400 ปีรถ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25

BRVMOT06410 อายุรถ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25

BRVMOT06420 ขนาดเครือ่ งยนต์ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25

BRVMOT06430 จานวนทีน่ งั ่ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25

BRVMOT06440 น้าหนักบรรทุก ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25

BRVMOT06450 อุปกรณ์เพิม่ เติม(มี/ไม่ม)ี ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 ,
17 , 25
BRVMOT06460 จานวนเงินเอาประกันภัย OD ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 06 ,
08 , 09 , 12 , 20 , 25
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ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 ปีรถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleYear ห้ามเป็น
ค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 อายุรถต้องระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , VehicleAge ห้ามเป็น
ค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 ขนาดเครือ่ งยนต์ตอ้ งระบุ
ค่า EndorsementType in( '06','09','17','25'), VehicleSize ห้าม
เป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 จานวนทีน่ งต้
ั ่ องระบุค่า
EndorsementType in( '09','10','17','25') , VehicleSeat ห้ามเป็น
ค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 น้าหนักบรรทุกต้องระบุค่า
EndorsementType in( '09','10','17','25') , VehicleWeight ห้าม
เป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 09 , 10 , 17 , 25 อุปกรณ์เพิม่ เติม(มี/ไม่ม)ี
ต้องระบุค่า EndorsementType in( ''09','10','17') , OptionFlag
ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จานวนเงินเอา
ประกันภัย Odต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','09','17','25') , ODSIAmt ห้ามเป็นค่าว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMOT06470 จานวนเงินเอาประกันภัย Fire ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 06 ,
08 , 09 , 12 , 20 , 25
BRVMOT06480 จานวนเงินเอาประกันภัย Theft ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 06 ,
08 , 09 , 12 , 20 , 25
BRVMOT06490 จานวนเงินจากัดความรับผิด TPPD ต่อครัง้ ห้ามว่างกรณีเป็นสลัก
หลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25
BRVMOT06500 จานวนเงินจากัดความรับผิด TPBI ต่อคน ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง
ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25
BRVMOT06510 จานวนเงินจากัดความรับผิด TPBI ต่อครัง้ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง
ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25
BRVMOT06520 เบีย้ ประกันภัยพืน้ ฐาน ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 ,
12 , 18 , 20 , 22 , 25
BRVMOT06530 เบีย้ ประกันภัยสุทธิหลัก ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. 05 -10 , 12
, 17-20 , 22, 25-29
BRVMOT06540 จานวนเงินคุม้ ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผูข้ บั ขี่ กรณี บาดเจ็บ สูญเสีย
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แนวทางแก้ปญั หา
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จานวนเงินเอา
ประกันภัย Fireต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','08','09','12','20','25') , FireSIAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จานวนเงินเอา
ประกันภัย Theftต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','08','09','12','20','25') , TheftSIAmt ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จานวนเงินจากัด
ความรับผิด TPPD ต่อครัง้ ต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','09','17','25') , TPPDSIAmt ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จานวนเงินจากัด
ความรับผิด TPBI ต่อคนต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','08','09','12','20','25') , TPBISIPersonAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 20 , 25 จานวนเงินจากัด
ความรับผิด TPBI ต่อครัง้ ต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','08','09','12','20','25') , TPBISIEventAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 06 , 08 , 09 , 12 , 18 , 20 , 22 , 25 เบีย้
ประกันภัยพืน้ ฐานต้องระบุค่า EndorsementType in(
'06','08','09','12','18','20','22','25') , BasePremium ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย. 05 -10 , 12 , 17-20 , 22, 25-29 เบีย้
ประกันภัยสุทธิหลักต้องระบุค่า EndorsementType in( 05 -10 ,
12 , 17-20 , 22, 25-29 ) , CoveragePrem ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20 จานวนเงินคุม้ ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผู้

รหัสข้อผิดพลาด

BRVMOT06550

BRVMOT06560

BRVMOT06570

BRVMOT06580

BRVMOT06590

BRVMOT06600

แนวทางแก้ปญั หา
ขับขี่ กรณี บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรต้องระบุค่า
EndorsementType in( '01','20') , EX01DriverSIPermanent ห้าม
เป็นค่าว่าง
จานวนเงินคุม้ ครองตาม ร.ย. 01 ต่อผูโ้ ดยสาร 1 คนกรณี บาดเจ็บ
รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20 จานวนเงินคุม้ ครองตาม ร.ย. 01 ต่อ
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.01 , ผูโ้ ดยสาร 1 คนกรณี บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรต้อง
20
ระบุค่า EndorsementType in( '06','09','17','25') ,
EX01PassengerSIPermanent ห้ามเป็ นค่าว่าง
จานวนผูโ้ ดยสารตาม ร.ย.01 กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพล
รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20จานวนผูโ้ ดยสารตาม ร.ย.01 กรณี
ภาพถาวร ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.01 , 20
บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรต้องระบุค่า
EndorsementType in( '01,'20') ,
EX01PassengerNumPermanent ห้ามเป็ นค่าว่าง
เบีย้ ประกันสุทธิ รย.01 ไม่รวมทุพพลภาพชัวคราว
่
ห้ามว่างกรณีเป็ น รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 19 , 20 เบีย้ ประกันสุทธิ รย.01 ไม่รวม
สลักหลัง ร.ย.01 , 19 , 20
ทุพพลภาพชัวคราวต้
่
องระบุค่า EndorsementType in( '01,'20') ,,
EX01PermanentPremium ห้ามเป็นค่าว่าง
เงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี ทุพพลภาพชัวคราวต่
่
อผูข้ บั ขี่ ห้ามว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20 เงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี ทุพพล
กรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.01 , 20
ภาพชัวคราวต่
่
อผูข้ บั ขีต่ อ้ งระบุค่า EndorsementType in( '01','20')
, EX01TemporaryPremium ห้ามเป็นค่าว่าง
เงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี ทุพพลภาพชัวคราวต่
่
อผูโ้ ดยสาร 1 คน รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20 เงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี ทุพพล
ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.01 , 20
ภาพชัวคราวต่
่
อผูโ้ ดยสาร 1 คนต้องระบุค่า EndorsementType in
('01','20') , EX01CompensateDriver ห้ามเป็ นค่าว่าง
จานวนผูโ้ ดยสารตาม ร.ย.01 กรณีทุพพลภาพชัวคราว
่
ห้ามว่างกรณี รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20 จานวนผูโ้ ดยสารตาม ร.ย.01 กรณี
เป็นสลักหลัง ร.ย.01 , 20
ทุพพลภาพชัวคราวต้
่
องระบุค่า EndorsementType in( '01','20') ,
คาอธิบายรายการผิดพลาด
อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.01 , 20
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รหัสข้อผิดพลาด

คาอธิบายรายการผิดพลาด

BRVMOT06610 เบีย้ ประกันสุทธิ รย.01 กรณีทุพพลภาพชัวคราว
่
ห้ามว่างกรณีเป็ น
สลักหลัง ร.ย.01 , 05 , 19 , 20
BRVMOT06620 จานวนเงินคุม้ ครองตาม ร.ย. 02 ต่อคน ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง
ร.ย.02 , 20
BRVMOT06630 จานวนคนทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม ร.ย. 02 ห้ามว่างกรณีเป็นสลัก
หลัง ร.ย.02 , 20
BRVMOT06640 เบีย้ ประกันภัยสุทธิ ตาม ร.ย. 02 ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.02
, 05 , 19 , 20
BRVMOT06650 จานวนเงินคุม้ ครองการประกันตัวผูข้ บั ขีต่ าม ร.ย. 03 ห้ามว่างกรณี
เป็นสลักหลัง ร.ย.02 , 20
BRVMOT06660 เบีย้ ประกันสุทธิ ตาม ร.ย. 03 ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.03 ,
05 , 19 20
BRVMOT06670 รหัสประเทศทีข่ ยายอาณาเขตตาม ร.ย.04 ห้ามว่างกรณีเป็นสลัก
หลัง ร.ย.01 , 20
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แนวทางแก้ปญั หา
EX01CompensatePassenger ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 05 , 19 , 20 เบีย้ ประกันสุทธิ รย.01
กรณีทุพพลภาพชัวคราวต้
่
องระบุค่าEndorsementType in(
'01','20') , EX01PassengerNumTemporary ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.02 , 20 จานวนเงินคุม้ ครองตาม ร.ย. 02 ต่อ
คนต้องระบุค่า EndorsementType in( '02,'20') , EX02SIAmt
ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.02 , 20 จานวนคนทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม
ร.ย. 02ต้องระบุค่า EndorsementType in( '02','20') ,
EX02Premium ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.02 , 05 , 19 , 20 เบีย้ ประกันภัยสุทธิ ตาม
ร.ย. 02 ต้องระบุค่า EndorsementType in( '06','09','17','25') ,
XXX ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.02 , 20 จานวนเงินคุม้ ครองการประกันตัวผู้
ขับขีต่ าม ร.ย. 03ต้องระบุค่า EndorsementType in( '02','20') ,
EX03SIAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.03 , 05 , 19 20 เบีย้ ประกันสุทธิ ตาม ร.ย. 03
ต้องระบุค่า EndorsementType in( '03','05','19','20') ,
EX03Premium ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.01 , 20 รหัสประเทศทีข่ ยายอาณาเขตตาม
ร.ย.04 ต้องระบุค่า EndorsementType in( '01','20') ,
EX04TerritoryCountry ห้ามเป็นค่าว่าง

รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
แนวทางแก้ปญั หา
BRVMOT06680 เบีย้ ประกันภัยตาม ร.ย. 04 ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.04 , 05 , รายการสลักหลัง ร.ย.04 , 05 , 19 เบีย้ ประกันภัยตาม ร.ย. 04 ต้อง
19
ระบุค่า EndorsementType in( '04','05','19') , EX04PremiumAmt
ห้ามเป็นค่าว่าง
BRVMOT06690 ค่าเสียหายส่วนแรกตาม OD ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.15 , 21 รายการสลักหลัง ร.ย.15 , 21 ค่าเสียหายส่วนแรกตาม OD ต้องระบุ
ค่า EndorsementType in( '15,'21') , ODDeductibleAmt ห้ามเป็น
ค่าว่าง
BRVMOT06700 ส่วนลดเบีย้ ค่าเสียหายส่วนแรกตาม OD ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง รายการสลักหลัง ร.ย.15 , 21 ส่วนลดเบีย้ ค่าเสียหายส่วนแรกตาม
ร.ย.15 , 21
OD ต้องระบุค่า EndorsementType in( '15,'21') ,
ODDeductibleDiscountAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
BRVMOT06710 เงินค่าเสียหายส่วนแรกตาม TPPD ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย. รายการสลักหลัง ร.ย.15 , 21 เงินค่าเสียหายส่วนแรกตาม TPPD
15 , 21
ต้องระบุค่า EndorsementType in( '15','21') ,
TPPDDeductibleAmt ห้ามเป็นค่าว่าง
BRVMOT06720 ส่วนลดค่าเสียหายส่วนแรกตาม TPPD ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง รายการสลักหลัง ร.ย.15 , 21 ส่วนลดค่าเสียหายส่วนแรกตาม
ร.ย.15 , 21
TPPD ต้องระบุค่า EndorsementType in( '15','21') ,
TPPDDeductibleDiscountAmt ห้ามเป็นค่าว่าง
BRVMOT06730 % ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.09
รายการสลักหลัง ร.ย.09 % ส่วนลดประกันภัยกลุ่มต้องระบุค่า
EndorsementType = '09' , DiscountFleetRate ห้ามเป็นค่าว่าง
BRVMOT06740 ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.05-10 , 12 , รายการสลักหลัง ร.ย.05-10 , 12 , 14-23 , 25-28 ส่วนลด
14-23 , 25-28
ประกันภัยกลุ่มต้องระบุค่า EndorsementType in( 05-10 , 12 ,
14-23 , 25-28) , DiscountFleetAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
BRVMOT06750 รหัสของประวัติ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09
รายการสลักหลัง ร.ย.09 รหัสของประวัตติ อ้ งระบุค่า
EndorsementType in( '09') , HistoryCode ห้ามเป็ นค่าว่าง
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รหัสข้อผิดพลาด
คาอธิบายรายการผิดพลาด
BRVMOT06760 ขัน้ ส่วนลด/เพิม่ ประวัติ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.09 , 13

BRVMOT06770 %ส่วนลด/เพิม่ ประวัติ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09 , 13
BRVMOT06780 ส่วนลด/เพิม่ ประวัติ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.05-10 , 12-23 ,
25-28
BRVMOT06790 ส่วนลดประวัตปิ ระกันภัยกลุ่ม ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09, 13

BRVMOT06800 อัตราส่วนลดอื่นๆ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.09
BRVMOT06810 ส่วนลดอื่นๆ ห้ามว่างกรณีเป็นสลักหลัง ร.ย.05-12 , 15-22 , 25-28

BRVMOT06820 จานวนเบีย้ ประกันภัยสุทธิ ห้ามว่างกรณีเป็ นสลักหลัง ร.ย.09 , 11
BRVMOT07500 รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ ครองพิเศษพบข้อผิดพลาด
BRVMOT07600 รายการความคุม้ ครองพิเศษไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
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แนวทางแก้ปญั หา
รายการสลักหลัง ร.ย.09 , 13 ขัน้ ส่วนลด/เพิม่ ประวัตติ อ้ งระบุค่า
EndorsementType in('09','13') , NCBOrMalusRate ห้ามเป็นค่า
ว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09 , 13 %ส่วนลด/เพิม่ ประวัตติ อ้ งระบุค่า
EndorsementType in( '09','13') , HistoryStep ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.05-10 , 12-23 , 25-28 ส่วนลด/เพิม่ ประวัติ
ต้องระบุค่า EndorsementType in( 05-10 , 12-23 , 25-28) ,
NCBOrMalusAmt ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09, 13 ส่วนลดประวัตปิ ระกันภัยกลุ่มต้องระบุ
ค่า EndorsementType in( '09','13') , NCBFleetAmt ห้ามเป็นค่า
ว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09 อัตราส่วนลดอื่นๆต้องระบุค่า
EndorsementType in( '09') , OtherDiscountRate ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.05-12 , 15-22 , 25-28 ส่วนลดอื่นๆต้องระบุ
ค่า EndorsementType in( 05-12 , 15-22 , 25-28) ,
OtherDiscountAmt ห้ามเป็ นค่าว่าง
รายการสลักหลัง ร.ย.09 , 11 จานวนเบีย้ ประกันภัยสุทธิตอ้ งระบุค่า
EndorsementType in( '06','09','17','25') , XXX ห้ามเป็นค่าว่าง
รายการกรมธรรม์ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ ครองพิเศษพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการความคุม้ ครอง
พิเศษให้ถูกต้อง
รายการความคุม้ ครองพิเศษไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ

รหัสข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ปญั หา
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการกรมธรรม์ให้ถูกต้อง
รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ ครองพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการความคุม้ ครองพิเศษให้
ถูกต้อง
รายการสลักหลังความคุม้ ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจาก
รายการสลักหลังความคุม้ ครองไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจาก
รายการสลักหลังพบข้อผิดพลาด
รายการสลักหลังพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสลักหลังให้
ถูกต้อง
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ OD & FT
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ OD & FT
พบข้อผิดพลาด
พบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหม OD & FT ให้ถูกต้อง
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPBI พบ รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPBI พบ
ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหม TPBI ให้ถูกต้อง
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPD พบ
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ TPPD พบ
ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหม TPPD ให้ถูกต้อง
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ ครอง รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
เพิม่ เติม (ร.ย.) พบข้อผิดพลาด
คุม้ ครองเพิม่ เติม (ร.ย.) พบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหม
ความคุม้ ครองเพิม่ เติมให้ถูกต้อง
รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความคุม้ ครอง รายการสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
พิเศษพบข้อผิดพลาด
คุม้ ครองพิเศษพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมความ
คุม้ ครองพิเศษให้ถูกต้อง
รายการสินไหม OD & FT ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
รายการสินไหม OD & FT ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
สินไหมพบข้อผิดพลาด
สินไหมพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมให้ถูกต้อง
รายการสินไหม TPBI ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการสินไหม รายการสินไหม TPBI ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ

คาอธิบายรายการผิดพลาด
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
BRVMOT07700 รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการความ
คุม้ ครองพบข้อผิดพลาด
BRVMOT07800

BRVMOT07900
BRVMOT08000
BRVMOT08100
BRVMOT08200

BRVMOT08300

BRVMOT08400
BRVMOT08500
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รหัสข้อผิดพลาด
BRVMOT08600
BRVMOT08700

BRVMOT08800
BRVMOT09000
BRVMOT09100
BRVMOT09510
BRVMOT09520
BRVMOT09530
BRVMOT09540

BRVMOT09550

แนวทางแก้ปญั หา
พบข้อผิดพลาด
สินไหมพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมให้ถูกต้อง
รายการสินไหม TPPD ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
รายการสินไหม TPPD ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจากรายการ
สินไหมพบข้อผิดพลาด
สินไหมพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมให้ถูกต้อง
รายการสินไหมความคุม้ ครองเพิม่ เติมไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก รายการสินไหมความคุม้ ครองเพิม่ เติมไม่ผ่านการตรวจสอบ
รายการสินไหมพบข้อผิดพลาด
เนื่องจากรายการสินไหมพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหม
ให้ถูกต้อง
รายการสินไหมความคุม้ ครองพิเศษไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก
รายการสินไหมความคุม้ ครองพิเศษไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก
รายการสินไหมพบข้อผิดพลาด
รายการสินไหมพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมให้ถูกต้อง
รหัสจังหวัดรถคู่กรณีไม่พบข้อมูลในตารางอ้างอิง
รหัสจังหวัดรถคู่กรณีไม่พบข้อมูลในตารางอ้างอิง ต้องตรวจสอบกับ
ข้อมูลอ้างอิง
รหัสประเทศถคู่กรณีไม่พบข้อมูลในตารางอ้างอิง
รหัสประเทศถคู่กรณีไม่พบข้อมูลในตารางอ้างอิง ต้องตรวจสอบกับ
ข้อมูลอ้างอิง
รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์พบ รายการสลักหลังไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการกรมธรรม์
ข้อผิดพลาด
พบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการกรมธรรม์ให้ถูกต้อง
รายการรับ / คืน เบีย้ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
รายการรับ / คืน เบีย้ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการกรมธรรม์ให้ถูกต้อง
รายการสินไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
รายการสินไหมทดแทนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายการ
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด
กรมธรรม์พบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการกรมธรรม์ให้ถูกต้อง
รายการสินไหมทดแทนรับคืนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
รายการสินไหมทดแทนรับคืนไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากราย
สินไหมทดแทนพบข้อผิดพลาด
สินไหมทดแทนพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมทดแทนให้
ถูกต้อง
รายการจ่ายสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสินไหม
รายการจ่ายสินไหมไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากรายสินไหม
คาอธิบายรายการผิดพลาด
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รหัสข้อผิดพลาด

แนวทางแก้ปญั หา
ทดแทนพบข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขรายการสินไหมทดแทนให้
ถูกต้อง

คาอธิบายรายการผิดพลาด
ทดแทนพบข้อผิดพลาด
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