
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการประกันภยั
(INSURANCE  BUREAU  SYSTEM)

ของส านกังานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย
โดยความร่วมมอืกับสมาคมประกันวนิาศภัยไทย

ประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเร่ืองการด าเนินงานโครงการฯ

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย



การปรบัเปล่ียนรปูแบบการน าส่งจากปัจจบุนั

TEXT  FILE XML  FILE

FIXED   

LENGTH
USED  TAG NAME

4  TABLES 7  TABLES



แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั

ปัจจุบนั   ค ำส่ังนำยทะเบยีน ที ่5/2542  ลงวนัที ่10 กุมภำพนัธ์  2542

ตำรำง
กรมธรรม์

ตำรำง
สลกัหลงั

ตำรำงรับ/คนื
เบีย้ประกนั

ตำรำงรำยกำร
สินไหมทดแทน

ตำรำงรำยกำร
รับคนืสินไหม

ตำรำงกำรจ่ำย
สินไหม

ตำรำง
ผู้ประสบภัย



ช่ืออ้ำงองิแฟ้มข้อมูล XML ที่น ำส่ง

ตำรำงข้อมูล ช่ือแฟ้มข้อมูล

ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย MC_PO_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงสลกัหลงั MC_EN_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงกำรรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย MC_RV_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน MC_CL_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงผู้ประสบภัย MC_IJ_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงรำยกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน MC_PV_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงกำรรับคนืสินไหมทดแทน MC_RC_V01_9999_201502_1.XML

DIGITS  :   1-3,   4-6,   7-10,  11-15,  16-19,  20-22,  23  

ตัวอย่ำงกำรน ำส่งข้อมูลคร้ังที ่1  งวด  เดอืนกุมภำพนัธ์   2558  ของรหัสบริษัท  9999

กำรน ำส่งข้อมูล   ห้ำมระบุช่ือแฟ้มข้อมูลกำรน ำส่งซ ้ำ



ขั้นตอนกำรท ำงำนหลกัของระบบ IBS

รับข้อมูล
ตรวจสอบ

ขัน้ต้น

ตรวจสอบ

เชงิลึก
จัดเตรียมรายงาน

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร
(REFERENCE   NUMBER)

หมำยเลขรับรำยกำรข้อมูล
(ACCEPTED  NUMBER)



ค ำอธิบำยหัวตำรำงเอกสำร (Column)

หัวตำรำงเอกสำร ค ำอธิบำย

ล ำดบัท่ี ล ำดบัรำยกำรขอ้มูลในตำรำง

ช่ือขอ้มูลภำษำไทย ช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง-ก ำหนดเป็นค ำมำตรฐำนภำษำไทย

ช่ือขอ้มูลภำษำองักฤษ ช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง-ก ำหนดเป็นค ำมำตรฐำนภำษำองักฤษ
(TagName ส ำหรับ XML  FILE)

ค ำอธิบำย ค ำอธิบำยเพิ่มเติมส ำหรับช่ือขอ้มูลท่ีตอ้งน ำส่ง

Data Type / Size ประเภทขอ้มูล และขนำด

ขอ้ก ำหนดของฟิลด์ ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรจดัเตรียมขอ้มูลเขำ้ระบบ IBS.

กำรตรวจสอบขอ้มูลขั้นตน้ เง่ือนไขกำรตรวจสอบขอ้มูลขั้นตอนของระบบ IBS.

กำรตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึก เง่ือนไขกำรตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกของระบบ IBS.

* จ ำแนกกำรเปล่ียนแปลงของฟิลดเ์ทียบกบัค ำสัง่กำรน ำส่งขอ้มูลล่ำส ด

ปัจจุบนั   ค ำส่ังนำยทะเบยีน ที ่5/2542  ลงวนัที ่10 กุมภำพนัธ์  2542



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

รหัสประเภทผู้เอำประกนัภยั เลขที่บัตรประจ ำตวัประชำชน / 
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ำงด้ำว / 
เลขที่หนังสือเดนิทำง / เลขที่ใบทะเบียนกำรค้ำ
ของผู้เอำประกนัภยั

ช่ือ-นำมสกลุผู้เอำประกนัภยั ที่อยู่ผู้เอำประกนัภยั

รหัสจงัหวดั-อ ำเภอ-ต ำบล รหัสไปรษณย์ี

รหัสประเทศ (ล ำดบัที่ 10) ตำมที่อยู่ผู้เอำประกนัภยั วนัที่ท ำสัญญำ

วนัที่ออกเอกสำร วนัที่บันทึกรำยกำรทำงบัญชี

รหัสประเทศ (ล ำดบัที่ 18) ของทะเบียนรถ อำกร

ภำษมูีลค่ำเพิม่ จ ำนวนเงนิค่ำบ ำเหน็จ

เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำประกนัวนิำศภยั ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย

สถำนะของกำรส่งข้อมูล หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะกำรเตรียมเพือ่น ำส่งจำกปัจจุบัน

วนัที่เร่ิมคุ้มครอง

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี พ.ศ.
ใหม่        :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี   ค.ศ.

วนัที่ส้ินสุดควำมคุ้มครอง

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี พ.ศ.
ใหม่        :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี   ค.ศ.

รหัสบริษทัประกนัภยั

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำเป็นตวัอกัษร  3 ตวั
ใหม่        :    ระบุเป็นตวัเลข  4  หลกั



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

รหัสจงัหวดั-อ ำเภอ-ต ำบล อ้ำงองิตำมตำรำงที่  4 ของเอกสำร หรือ
ดำวน์โหลดจำก http://www.oic.or.th/ibs/Non_life/MN-20150225.html
ตวัอย่ำง
100202 กรุงเทพมหำนคร    เขตดุสิต แขวง/ต ำบล  วชิรพยำบำล
100200    กรุงเทพมหำนคร   เขตดุสิต    <ไม่สำมำรถระบุ แขวง/ต ำบล >

กรณทีี่อยู่ผู้เอำประกนัภยั อยู่ในต่ำงประเทศ 
ให้รำยงำนค่ำ “000000”

รหัสไปรษณย์ี กรณทีี่อยู่ผู้เอำประกนัภยั อยู่ในต่ำงประเทศ 
ให้รำยงำนค่ำ “00000”

เลขที่ทะเบียนรถ กรณรีถป้ำยแดง    ให้รำยงำนค่ำ  “ ใหม่” และ
รำยงำน ฟิลด์ ค่ำทะเบียนรถจงัหวดั  โดยอ้ำงองิค่ำตำมตำรำงที่  3 
(รำยงำนค่ำ “99” : ไม่ระบุ ซ่ึงหมำยถงึ  ไม่สำมำรถหำค่ำอ้ำงองิเพือ่รำยงำนได้)  



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

เลขที่ทะเบียนรถ รำยงำนค่ำโดยไม่ต้อง เว้นช่องว่ำง หรือ ระบุเคร่ืองหมำย “-”

ทะเบียนรถจงัหวดั กรณเีป็นรถต่ำงประเทศ
ให้รำยงำนค่ำเป็น  “00”  : รถต่ำงประเทศ    (ตำมอ้ำงองิในตำรำงที่  3) และ
รำยงำนค่ำ  รหัสประเทศ  (ตำมอ้ำงองิในตำรำงที่  5)

เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำ
ประกนัวนิำศภยั

กรณมีีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยตรงกบับริษทั ให้ระบุค่ำรหัสบริษทั (อ้ำงองิตำรำงที่ 1)

เลขตวัถงั ให้รำยงำนค่ำข้อมูลโดยบันทึกชิดซ้ำย
รำยงำนค่ำโดยไม่ต้องเว้นช่องว่ำง และห้ำมระบุอกัษรอืน่ใดเพิม่เข้ำไปในค่ำเลขตวัถงั



ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ระบุค่ำ “01” , “02”, …. , “08”,”99”

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงสลกัหลงั
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

ล ำดบัที่สลกัหลงั รหัสประเภทผู้เอำประกนัภยั

เลขที่บัตรประจ ำตวัประชำชน / 
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ำงด้ำว / 
เลขที่หนังสือเดนิทำง / เลขที่ใบทะเบียนกำรค้ำ
ของผู้เอำประกนัภยั

ช่ือ-นำมสกลุผู้เอำประกนัภยั

ที่อยู่ผู้เอำประกนัภยั รหัสจงัหวดั, อ ำเภอ, ต ำบล

รหัสไปรษณย์ี รหัสประเทศ (ล ำดบัที่ 13) ของที่อยู่ผู้เอำประกนัภยั

วนัที่ออกเอกสำร วนัที่บันทึกรำยกำรทำงบัญชี

รหัสประเทศ  (ล ำดบัที่ 21) ของทะเบียนรถ อำกร

ภำษมูีลค่ำเพิม่ จ ำนวนเงนิบ ำเหน็จ

เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำ ประกนัวนิำศภยั ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย

สถำนะของกำรส่งข้อมูล หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงสลกัหลงั
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะกำรเตรียมเพือ่น ำส่งจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำเป็นตวัอกัษร  3 ตวั
ใหม่        :    ระบุเป็นตวัเลข  4  หลกั

รหัสบอกควำมเปลีย่นแปลงของสลกัหลงั

วนัที่มีผลบังคบัของสลกัหลงั

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี พ.ศ.
ใหม่        :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี   ค.ศ.

วนัที่เร่ิมควำมคุ้มครอง

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี พ.ศ.
ใหม่        :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี   ค.ศ.

วนัที่ส้ินสุดควำมคุ้มครอง

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี พ.ศ.
ใหม่        :  ระบุค่ำที่น ำส่งเป็นปี   ค.ศ.



ตำรำงสลกัหลงั
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั



ตำรำงสลกัหลงั
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

รหัสบอกควำมเปลีย่นแปลงของ
สลกัหลงั

ระบุค่ำ  “2”  = กรณมีีกำรปรับเบีย้เพิม่
“3”  =  กรณมีีกำรปรับเบีย้ลด
“4”  = กรณไีม่มีผลกระทบ กบัเบีย้ประกนัภยั
“5”  = กรณเีปลีย่นแปลงผู้เอำประกนัภยั
“6”  = กรณยีกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยั

รหัสจงัหวดั-อ ำเภอ-ต ำบล อ้ำงองิตำมตำรำงที่  4 ของเอกสำร หรือ
ดำวน์โหลดจำก http://www.oic.or.th/ibs/Non_life/MN-20150225.html
ตวัอย่ำง
100202 กรุงเทพมหำนคร    เขตดุสิต แขวง/ต ำบล  วชิรพยำบำล
100200    กรุงเทพมหำนคร   เขตดุสิต    <ไม่สำมำรถระบุ แขวง/ต ำบล >

กรณทีี่อยู่ผู้เอำประกนัภยั อยู่ในต่ำงประเทศ 
ให้รำยงำนค่ำ “000000”

รหัสไปรษณย์ี กรณทีี่อยู่ผู้เอำประกนัภยั อยู่ในต่ำงประเทศ 
ให้รำยงำนค่ำ “00000”



ตำรำงสลกัหลงั
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

เลขที่ทะเบียนรถ กรณรีถป้ำยแดง    ให้รำยงำนค่ำ  “ ใหม่” และ
รำยงำน ฟิลด์ ค่ำทะเบียนรถจงัหวดั  โดยอ้ำงองิค่ำตำมตำรำงที่  3 
(รำยงำนค่ำ “99” : ไม่ระบุ ซ่ึงหมำยถงึ  ไม่สำมำรถหำค่ำอ้ำงองิเพือ่รำยงำนได้) 
รำยงำนค่ำโดยไม่ต้อง เว้นช่องว่ำง หรือ ระบุเคร่ืองหมำย “-”

ต ำแหน่งตวัเลขท้ำย เลขที่ทะเบียนรถ
กรณ ีรถยนต์         ให้ระบุค่ำให้ครบ  4  ต ำแหน่งเสมอ

เช่น ทะเบียนระบุ พอ 5 ให้รำยงำนเป็น   พอ0005
กรณ ีรถจกัรยำนยนต์  ให้ระบุค่ำให้ครบ  3  ต ำแหน่งเสมอ

เช่น  ทะเบียนระบุ   ธทน 5 ให้รำยงำนเป็น   ธทน005

ทะเบียนรถจงัหวดั กรณเีป็นรถต่ำงประเทศ
ให้รำยงำนค่ำเป็น  “00”  : รถต่ำงประเทศ    (ตำมอ้ำงองิในตำรำงที่  3) และ
รำยงำนค่ำ  รหัสประเทศ  (ตำมอ้ำงองิในตำรำงที่  5)

เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำ
ประกนัวนิำศภยั

กรณมีีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยตรงกบับริษทั ให้ระบุค่ำรหัสบริษทั (อ้ำงองิตำรำงที่ 1)



ตำรำงสลกัหลงั
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

เลขตวัถงั ให้รำยงำนค่ำข้อมูลโดยบันทึกชิดซ้ำย
รำยงำนค่ำโดยไม่ต้องเว้นช่องว่ำง และห้ำมระบุอกัษรอืน่ใดเพิม่เข้ำไปในค่ำเลขตวัถงั

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ระบุค่ำ “01” , “02”, …. , “08”,”99”

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงสลกัหลงั
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ
เปลีย่นแปลง

รำยงำนมูลค่ำเบีย้ที่เปลีย่นแปลงจำกกรมธรรม์หรือผลของกำรเปลีย่นแปลงเบีย้จำก
สลกัหลงัก่อนหน้ำ
กรณสีลกัหลงัปรับเบีย้เพิม่ (“2”) ต้องรำยงำนค่ำ  >  0.0
กรณสีลกัหลงัปรับเบีย้ลด(“3”)   ต้องรำยงำนค่ำ < 0.0
กรณสีลกัหลงัไม่กระทบเบีย้หรือเปลีย่นแปลงผู้เอำประกนั  ต้องรำยงำนค่ำ = 0.0
กรณสีลกัหลงัยกเลกิกรมธรรม์ ต้องรำยงำนค่ำ  <=  0.0

อำกร รำยงำนมูลค่ำ ที่เปลีย่นแปลงเพิม่ / ลด

ภำษมูีลค่ำเพิม่ รำยงำนมูลค่ำ ที่เปลีย่นแปลงเพิม่ / ลด

จ ำนวนเงนิบ ำเหน็จ รำยงำนมูลค่ำ ที่เปลีย่นแปลงเพิม่ / ลด



ตำรำงกำรรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
ฟิลด์ข้อมูลในตำรำงที่ให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั วนัที่รับเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั

วนัที่รับเบีย้เบีย้ประกนัภยัจำกตวัแทน/นำยหน้ำ เลขที่ใบอนุญำตตวัแทน/นำยหน้ำประกนัวนิำศภยั

จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ สถำนะของกำรส่งข้อมูล

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

เลขที่สลกัหลงั วนัที่รับเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั



ตำรำงรับ/คนื เบีย้ประกนัภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

เลขที่กรมธรรม์ ต้องอ้ำงองิข้อมูลกบัตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัหรือตำรำงสลกัหลงัได้

เลขที่สลกัหลงั กรณรัีบเบีย้ตำมกรมธรรม์  ให้รำยงำนเป็นค่ำ ว่ำง
กรณรัีบเบีย้เพิม่หรือคนืเบีย้ประกนัตำมสลกัหลงั  ต้องระบุค่ำอ้ำงองิกบัตำรำงสลกั
หลงัได้

วนัที่รับเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั ระบุค่ำวนัที่รับ/คนื เบีย้เสมอ  ห้ำมระบุเป็นค่ำว่ำง

วนัที่รับเบีย้จำกตวัแทน/นำยหน้ำ ระบุเป็นค่ำว่ำง กรณรัีบเบีย้จำกผู้เอำประกนัภยั

จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัสุทธิ รำยงำนค่ำบวก   กรณรัีบเบีย้ประกนัภยั   (กรมธรรม์และสลกัหลงัเพิม่เบีย้)
รำยงำนค่ำลบ     กรณคีนืเบีย้ประกนัภยั   (สลกัหลงัลดเบีย้)

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

ประเภทรำยกำร สถำนที่เกดิเหตุ

รหัสจงัหวดั เวลำที่เกดิควำมเสียหำย

วนัที่ได้รับแจ้งเหตุ จ ำนวนวนัที่ชดเชยกรณเีข้ำพกัรักษำ

จ ำนวนเงนิค่ำสินไหมทดแทน สถำนะของกำรส่งข้อมูล

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะกำรเตรียมเพือ่น ำส่งจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำเป็นตวัอกัษร  3 ตวั
ใหม่        :    ระบุเป็นตวัเลข  4  หลกั

วนัที่เกดิควำมเสียหำย

ประเภทกลุ่มรำยกำร วนัที่ประมำณกำรสินไหมหรือวนัที่อนุมัตจ่ิำยสินไหม



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่ประมำณกำร/จ่ำยสินไหมทดแทน ล ำดบัที่ผู้ประสบภยั

วนัที่ประมำณกำรหรือวนัที่อนุมัตจ่ิำยสินไหม ประเภทรำยกำร



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

ประเภทกลุ่มรำยกำร ให้ระบุค่ำ  “EC” = ประมำณกำรจ่ำย (Estimate  Claim)
“P”  =   จ่ำยค่ำสินไหมทดแทน (Paid  Claim)
“CP” = ยกเลกิรำยกำรจ่ำย (Canceled  Paid)

คร้ังที่ประมำณกำร/จ่ำยค่ำ
สินไหมทดแทน

กรณไีม่สำมำรถระบุได้  ให้ระบุเป็น  1

ล ำดบัที่ผู้ประสบภยั ให้รำยงำนสินไหมทั้งประมำณกำร และ กำรอนุมัตจ่ิำย เป็นรำยผู้ประสบภยั
ซ่ึงสำมำรถแสดงรำยละเอยีดไว้ในตำรำงผู้ประสบภยัได้

วนัที่ประมำณกำร/อนุมัตจ่ิำย ให้ระบุวนัที่ในรูปแบบ ปี ค.ศ.

ประเภทของรำยกำร ให้ระบุ ค่ำ “0”  =  ไม่มีกำรจ่ำย
“1”  =  จ ำนวนเงนิค่ำทุพพลภำพถำวร
“2”  = จ ำนวนเงนิค่ำสูญเสียอวยัวะ
“3”  = จ ำนวนเงนิค่ำอนำมัย
“4”  = จ ำนวนเงนิค่ำปลงศพ
“5”  = จ ำนวนเงนิค่ำรักษำพยำบำล
“6”  =  จ ำนวนเงนิชดเชยรำยวนักรณเีข้ำพกัรักษำ



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั ต้องอ้ำงองิข้อมูลกบัตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยัได้

วนัที่ได้รับแจ้งเหตุ กรณไีม่สำมำรถระบุวนัที่ได้รับแจ้งเหตุให้ระบุเป็นวนัที่เดยีวกบัวนัที่เกดิควำม
เสียหำย

สถำนะของรำยกำรสินไหม
ทดแทน

ให้ระบุค่ำ “1” = เปิด CLAIM  ใหม่  หรือ  CLAIM  เร่ืองนีถู้กเปิดอยู่
“2” = ปิดเร่ือง CLAIM
“3” = เปิด CLAIM  ที่ถูกปิดเร่ืองแล้วขึน้มำใหม่

จ ำนวนเงนิค่ำสินไหมทดแทน กรณปีระเภทของรำยกำรมีค่ำ “0” = ไม่มีกำรจ่ำย  ให้รำยงำนค่ำ 0.0
กรณรีำยงำนค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “EC”)

ให้รำยงำนค่ำกำรเปลีย่นแปลงยอดประมำณกำร   อำทิเช่น
ประมำณกำรคร้ังที่  1    ระบุค่ำเป็น บวกเสมอ
ประมำณกำรคร้ังที่ 2   ปรับปรุงยอดเพิม่  ระบุค่ำเป็น ค่ำบวก
ประมำณกำรคร้ังที่  3    ปรับปรุงยอดลด   ระบุค่ำเป็น  ค่ำตดิลบ

กรณรีำยงำนรำยกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “P”)
ให้รำยงำนค่ำเป็นค่ำบวกเสมอ

กรณรีำยงำนกำรยกเลกิรำยกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน(ประเภทกลุ่มรำยกำร = “CP”)
ให้รำยงำนค่ำเป็นค่ำตดิลบเสมอ



ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

ล ำดบักำร
ส่งข้อมูล

ประเภท
กลุ่ม

รำยกำร

คร้ังที่ประมำณ
กำร/จ่ำยสินไหม

ทดแทน

วนัที่ประมำณ
กำร/วนัที่จ่ำย
สินไหม

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จ ำนวนเงนิค่ำ
สินไหม
ทดแทน

1 EC 1 01/02/15 1 (ทุพพลภำพ) 1 8,000.00

2 EC 2 05/02/15 2 (สูญเสียอวยัวะ) 1 800.00

3 EC 2 05/02/15 1 (ทุพพลภำพ) 1 -3,000.00

4 P 2 05/02/15 1 (ทุพพลภำพ) 1 5,000.00

5 P 3 10/02/15 2(สูญเสียอวยัวะ) 1 800.00

6 EC 4 15/02/15 0 2 0.00

กรณรีำยงำนรำยกำรปิดเร่ืองสินไหมโดยไม่มกีำรปรับปรุงยอดประมำณกำรสินไหม



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

ล ำดบักำรส่ง
ข้อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

คร้ังที่
ประมำณกำร/
จ่ำยสินไหม
ทดแทน

วนัที่ประมำณ
กำร/วนัที่จ่ำย
สินไหม

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จ ำนวนเงนิค่ำ
สินไหม
ทดแทน

1 EC 1 01/02/15 1 1 8,000.00

2 P 2 05/02/15 1 2 8,000.00

กรณจ่ีำยพร้อมปิดเร่ือง



ตวัอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน

ล ำดบักำร
ส่งข้อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

คร้ังที่ประมำณ
กำร/จ่ำยสินไหม

ทดแทน

วนัที่ประมำณ
กำร/วนัที่จ่ำย
สินไหม

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จ ำนวนเงนิค่ำ
สินไหม
ทดแทน

1 EC 1 01/02/15 1 (ทุพพลภำพ) 1 8,000.00

2 EC 1 01/02/15 2 (สูญเสียอวยัวะ) 1 800.00

3 P 2 05/02/15 1 (ทุพพลภำพ) 1 7,000.00

4 P 3 07/02/15 2 (สูญเสียอวยัวะ) 1 800.00

5 EC 4 10/02/15 1 2 -1,000.00

กรณทีี่มีกำร ADJUST  ประมำณกำรพร้อมปิดเร่ือง



ตำรำงผู้ประสบภัย

ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ล ำดบัผู้ประสบภยั เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั

ช่ือ-นำมสกลุ ผู้ประสบภยั เลขที่บัตรประจ ำตวัประชำชน /
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ำงด้ำว /
เลขที่หนังสือเดนิทำง /  
เลขที่ใบทะเบียนกำรค้ำของผู้ประสบภยั

สถำนะของกำรส่งข้อมูล หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงผู้ประสบภัย
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ล ำดบัผู้ประสบภยั

กรณรีำยงำน ประเภทกลุ่มรำยกำร = “EC”   สำมำรถระบุ  ข้อมูลผู้ประสบภัย  อำจเป็นค่ำว่ำง  ก่อน
เมือ่รำยงำน   ประเภทกลุ่มรำยกำร = “P”      ต้องระบุ  ข้อมูลผู้ประสบภัย  เสมอ



ตำรำงผู้ประสบภัย
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตวัอย่างการส่งข้อมลู ผูป้ระสบภยั

เลขที่สินไหม
ทดแทน

ประเภท
กลุ่ม

รำยกำร

ล ำดบัที่
ผู้ประสบ

ภยั

CL201502001 EC 1

CL201502001 EC 2

CL201502001 EC 3

CL201502001 P 1

CL201502001 P 2

CL201502001 P 3

เลขที่สินไหม
ทดแทน

ล ำดบัที่
ผู้ประสบ

ภยั

ช่ือ-นำมสกลุ เลขที่บัตร 
…..

CL201502001 1

CL201502001 2 นำย B

CL201502001 3

CL201502001 1 นำย A 12345678

CL201502001 2 นำย B 98765432

CL201502001 3 นำย C 54321877

ตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน ตำรำงผู้ประสบภัย

หมำยเหตุ      
เมือ่ตั้งประมำณกำร ให้รำยงำนเป็นรำยผู้ประสบภัยหำกไม่สำมำรถระบุช่ือ ให้ระบุเป็นค่ำว่ำง
เมือ่รำยงำนรำยกำรอนุมตัิจ่ำยสินไหม ให้ระบุช่ือและข้อมูลผู้ประสบภัยให้ครบถ้วน



ตำรำงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่จ่ำยสินไหมทดแทน วนัที่ของเช็ค / วนัที่จ่ำยจริง

เลขที่กรมธรรม์ประกนัภยั วธีิกำรจ่ำยค่ำสินไหม

เลขที่เช็ค / ดร๊ำฟ จ ำนวนเงนิค่ำสินไหมทดแทน

สถำนะของกำรส่งข้อมูล หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร



ตำรำงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

คร้ังที่จ่ำยสินไหมทดแทน วนัที่ของเช็ค/วนัที่จ่ำยจริง



ตำรำงกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

วธีิกำรจ่ำยค่ำสินไหม ให้ระบุค่ำ “C” =  เงนิสด
“K” =  เช็ค/ดร๊ำฟ
“T” = กำรโอนเข้ำบัญชี
“B” = ให้ธนำคำรเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน
“O” = อืน่ๆ

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



ตำรำงกำรรับคนืค่ำสินไหมทดแทน
ฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดให้ส่งเพิม่เตมิจำกปัจจุบัน

ประเภทรำยกำรข้อมูล คร้ังที่รับคนื

ล ำดบัที่ผู้ประสบภยั ประเภทของรำยกำรรับคนื

วนัที่รับคนื สถำนะของรำยกำรข้อมูล

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร

ฟิลด์ข้อมูลที่ปรับปรุงลกัษณะกำรเตรียมเพือ่น ำส่งจำกปัจจุบัน

รหัสบริษทัประกนัภยั

ปัจจุบัน :  ระบุค่ำเป็นตวัอกัษร  3 ตวั
ใหม่        :    ระบุเป็นตวัเลข  4  หลกั



ตำรำงกำรรับคนืค่ำสินไหมทดแทน
กลุ่มฟิลด์ข้อมูลที่ก ำหนดเป็นคย์ีหลกัของข้อมูล  (ห้ำมระบุค่ำซ ้ำ)

รหัสบริษทัประกนัภยั เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทรำยกำรข้อมูล คร้ังที่รับคนื

ล ำดบัที่ผู้ประสบภยั ประเภทของรำยกำรรับคนื



ตำรำงกำรรับคนืค่ำสินไหมทดแทน
ข้อก ำหนดของฟิลด์ / ข้อสังเกตุในกำรจดัเตรียมข้อมูลเพือ่น ำส่ง

สถำนะของกำรส่งข้อมูล กรณส่ีงรำยกำรใหม่ ให้ระบุค่ำ  “N”
กรณเีป็นกำรส่งข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำรที่จดัส่งไว้แล้วให้ระบุค่ำดงันี้
“U”    :    กรณต้ีองกำรปรับปรุง/เปลีย่นแปลงข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ
“D”    :    กรณต้ีองกำรขอยกเลกิรำยกำรข้อมูลที่น ำส่งไว้เดมิ

หมำยเลขอ้ำงองิรำยกำร กรณส่ีงรำยกำรใหม่  ให้ระบุค่ำว่ำง
กรณส่ีงข้อมูลเพือ่ปรับปรุงรำยกำร  ให้ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงองิรำยกำรที่ได้รับแจ้ง
จำกส ำนักงำน คปภ.  ไว้แล้ว



โครงสร้ำง XML  FILE ข้อมูลประกนัภัยรถยนต์ภำคบังคบั

ช่ือข้อมูลภำษำองักฤษ
บนเอกสำรโครงสร้ำง TAG  NAME

< ?xml  version=“1.0” encoding=“utf-8” ? >
<MCxxxxxxxx > 

< MCData>

<MCData>
<MCData>

<MCData>
<MCxxxxxxxx>

MCxxxxxxx ประกอบด้วย

1) MCPolicy
2) MCEndorse
3) MCReceive
4) MCClaim
5) MCInjured
6) MCRecovery
7) MCPayment





ตัวอย่ำงเอกสำรกำรตรวจสอบข้อมูล   แสดง ERROR  CODE

Error  Code ค ำอธิบำย-ภำษำไทย

BRVMOT00100 วนัท่ีเร่ิมค ม้ครอง   ไม่ควรมำกกวำ่ วนัปัจจ บนั  เกินกวำ่  2 ปี

BRVMOT00200 เลขท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยั+ เลขกล ่มอำ้งอิง+ ล ำดบัท่ีของรถในกล ่มอำ้งอิง ของบริษทัซ ้ ำในฐำน DATA  CENTER

BRVMOT00300 เบ้ียประกนัภยัพื้นฐำนต่อปี ตอ้งระบ ค่ำมำกกวำ่ศนูยเ์ท่ำนั้น

BRVMOT00400 เลขทะเบียนรถ, จงัหวดัตำมทะเบียน หำ้มระบ ค่ำวำ่ง  ยกเวน้ระบ รหสัประเภทรถ "801" เท่ำนั้น

BRVMOT00500 ขนำดเคร่ืองยนต ์ หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง   กรณีประเภทรถยนตน์ัง่,   รถจกัรยำนยนต ์,รถพยำบำล,รถยนตน์ัง่สำธำรณะ 

BRVMOT00600 จ ำนวนท่ีนัง่  หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง  กรณีรถยนตโ์ดยสำร

BRVMOT00700 น ้ำหนกับรรท ก   หำ้มก ำหนดเป็นค่ำวำ่ง  กรณีรถยนตบ์รรท ก,  รถยนตล์ำกจูง,  รถพ่วง ,รถดบัเพลิง,รถใชใ้นกำรเกษตร
,รถใชใ้นกำรก่อสร้ำง



THANKS  YOU


