
 
     การด าเนนิการน าส่งข้อมูลแบ่งตามกลุ่ม ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้

1. ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี คือ ปีรับประกันภัยตั้งแต่ 2556 ถึง 2560 
จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Text File ตามโครงสร้างในเอกสาร “Conversion Specification การประกันภัย …..” 
ประมวลผลบน Conversion Template พร้อมเข้ารหัส CA และบนัทึกข้อมูลบนแผ่น CD/DVD โดยให้รวบรวมและ
น าสง่ที่ บริษทั ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2561 
 
Link ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ  
 

โปรแกรมส าหรับน าส่งข้อมูล Conversion (ข้อมูลตั้งต้น ปรีับประกันภัย 2556 – 2560) 
(ปรับปรุง update 19 กันยายน 2561) 

 
    64 bit สามารถดาวน์โหลดได้ที่    

https://drive.google.com/file/d/1IlZGMVTVJLuwDctEV2DM1QoA9SyhNrlM/view?usp=sharing 
 
 32 bit สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่  
https://drive.google.com/file/d/1939y6GYEI2eM1Q6ALL507C_Xn8VrnypS/view?usp=sharing 

 
 

**ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม รบกวนให้ท่านท าการตรวจสอบ Version MS OFFICE ของท่านวา่เป็น 64 bit หรือ 32 bit 
 
หมายเหตุ : โปรแกรมจะท าการ Mask คอลัมน์ เก่ียวกับข้อมูลบุคคล ให้เป็นเครื่องหมาย  ***** 

 
 
 
โปรแกรมส าหรับการตดิตั้ง เพื่อการตรวจสอบและสร้างไฟล์ XML ส าหรับส่งข้อมูลผา่นช่องทาง Upload  

(ปรับปรุง update 19 กันยายน 2561) 
      
สามารถดาวน์โหลดได้ที่           
https://drive.google.com/file/d/1SbbkSFGUeZXp0PQ1Fe58LGJXluY503pC/view?usp=sharing 
         
64 bit หรือ 32 bit ใช้ตัว XML ตัวเดียวกัน   
 
หมายเหตุ : โปรแกรมจะท า ท าการ Mask คอลัมน์ เก่ียวกับข้อมูลบุคคล ให้เป็นเครื่องหมาย  ***** ตั้งแต่
กระบวนการอ่านข้อมูล และ สร้างไฟล์  XML 

 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูลและวิธีการการน าส่งข้อมูลตามโครงการ INSURANCE  BUREAU  SYSTEM  
มาที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

https://drive.google.com/file/d/1IlZGMVTVJLuwDctEV2DM1QoA9SyhNrlM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1939y6GYEI2eM1Q6ALL507C_Xn8VrnypS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbbkSFGUeZXp0PQ1Fe58LGJXluY503pC/view?usp=sharing


 
2. ข้อมูลปี 2561 เป็นต้นไป ก าหนดให้น าส่งข้อมูลภายในวันทีส่ิ้นเดือนถัดไปนบัจากวนัที่ท ารายการ  

*****อาทิเช่น  รายการข้อมูลเดอืน สิงหาคม 2561 ให้น าส่งภายใน 30 กันยายน  2561  เป็นต้น 
2.1   Motor Insurance ด าเนินการได้ 2 ทางเลือก คือ 
       ทางเลือกที่  1   น าสง่เข้าระบบ IBS  เร่ิมด าเนินการได้ตัง้แต่ 1 กันยายน  2561 

จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ XML FILE  ตามโครงสร้างในเอกสาร “แบบรายการโครงสร้างข้อมูล การ
ประกันภัย ……” และน าส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS  ด้วยช่องทาง Upload XML FILE หรือ Web Service ที่ 
URL ของบริษัทไทยอินชัวเรอสด์าต้าเนท จ ากัด ดังนี ้

การรับประกันภัยรถยนต์ภาคบงัคับ MC:  
URL: https://apiibswschannel.insure.co.th/MC/Svc/ApiCompany/Ibsg_compulsory_insurance.svc 
การรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ MV:  

           URL: https://apiibswschannel.insure.co.th/MV/Svc/ApiCompany/Ibsg_voluntary_insurance.svc 

       ทางเลือกที่  2   น าสง่ด้วยโครงสร้างปัจจุบนั ด าเนินการต่อเนื่องไปตลอด 
จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Text File (โครงสรา้งปัจจุบนั) ตามค าสั่งนายทะเบียนที่ 1/2548  
ลงวันที่  19 มกราคม  2548 โดยให้รวบรวมและน าส่งที่ บริษัท ไทยอินชวัเรอส์ดาต้าเนท จ ากดั  

2.2   Non-Motor Insurance น าสง่เข้าระบบ IBS เร่ิมด าเนินการได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 
จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ XML FILE ตามโครงสร้างในเอกสาร “แบบรายการโครงสร้างข้อมูล  
การประกันภัย ……” และน าส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS ด้วยช่องทาง Upload XML FILE หรือ Web Service ที่ 
URL ดังนี ้

การรับประกันภัยทรัพยส์ิน FI:                                
URL: https://apiibswschannel.insure.co.th/FI/Svc/ApiCompany/Ibsg_fire_insurance.svc 
การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง MR:  
URL: https://apiibswschannel.insure.co.th/MR/Svc/ApiCompany/Ibsg_marine_insurance.svc 
การรับประกันภัยเบ็ดเตลด็ MI:  
URL: https://apiibswschannel.insure.co.th/MI/Svc/ApiCompany/Ibsg_misc_insurance.svc 
การรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ AH:  
URL: https://apiibswschannel.insure.co.th/AH/Svc/ApiCompany/Ibsg_heath_insurance.svc 
 
 

3.  การบันทึกข้อมูลบนระบบ Insurance Bureau System ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
                  บริษัทไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ ากัด ได้ก าหนดค าสั่งบนฐานข้อมูล (Trigger) เพื่อก าหนดให้การเขียนข้อมูลบน

ตาราง   ตา่งๆ ของระบบ IBS ทีป่รากฏรายการข้อมูลตาม รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกปกปดิ (สิ่งที่มาด้วย 1 อยู่ด้าน
ล่างสุด)    โดยบันทึกจัดเก็บคา่ “*****” เท่านั้น ถึงแม้ว่าแฟ้มข้อมูลต้นทางที่น าส่งมายังระบบ IBS จะเป็นค่าใดๆ ก็ตาม 
อาทิเช่น บริษัทน าส่ง XML File ที่ระบุชื่อ – นามสกุลผู้เอาประกันภัยเป็น “สมชาย” เมื่อข้อมูน าเข้าจัดเก็บในฐานข้อมูล 
IBS จะปรากฏเป็น “*****” ตามแผนภาพดา้นล่าง 

 

https://apiibswschannel.insure.co.th/MC/Svc/ApiCompany/Ibsg_compulsory_insurance.svc
https://apiibswschannel.insure.co.th/MV/Svc/ApiCompany/Ibsg_voluntary_insurance.svc
https://apiibswschannel.insure.co.th/FI/Svc/ApiCompany/Ibsg_fire_insurance.svc
https://apiibswschannel.insure.co.th/MR/Svc/ApiCompany/Ibsg_marine_insurance.svc
https://apiibswschannel.insure.co.th/MI/Svc/ApiCompany/Ibsg_misc_insurance.svc
https://apiibswschannel.insure.co.th/AH/Svc/ApiCompany/Ibsg_heath_insurance.svc


 
 

     การขอรับหมายเลข  Authentication Key:  URL: https://apiibsauthentication.insure.co.th/Service.svc 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://apiibsauthentication.insure.co.th/Service.svc













