โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย
(INSURANCE BUREAU SYSTEM)
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดาเนินงานโครงการฯ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาส่งจากปัจจุบัน

TEXT FILE

XML FILE

FIXED
COLUMN

USED TAG NAME

2 TABLES

5 TABLES

แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สิน
ตารางกรมธรรม์
ประกันภัย
(& สลักหลัง)

ตารางผู้เอา
ประกันภัย

ตารางการรับ/คืน
เบี้ยประกันภัย

ตารางรายการ
สินไหมทดแทน

ตารางการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน

หนึ่งกรมธรรม์คุ้มครองได้หลายสถานที่ตั้ง
ทรัพย์สิน

ปัจจุบัน  คาสั่งนายทะเบียน ที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวามคม 2543

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

ตัวอย่างการนาส่งข้อมูลครั้งที่ 1 งวด เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของรหัสบริษัท 9999

ตารางข้อมูล

ชื่อแฟ้มข้อมูล

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

FI_PO_V01_9999_201502_1.XML

ตารางผู้เอาประกันภัย
ตารางการรับ/คืน เบี้ยประกันภัย

FI_RV_V01_9999_201502_1.XML

ตารางรายการสินไหมทดแทน

FI_CL_V01_9999_201502_1.XML

ตารางรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

FI_PV_V01_9999_201502_1.XML

การนาส่งข้อมูล ห้ามระบุชื่อแฟ้มข้อมูลการนาส่งซ้า

ขั้นตอนการทางานหลักของระบบ IBS

รับข้อมูล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ขั้นต้น

เชิงลึก

หมายเลขอ้างอิงรายการ
(REFERENCE
NUMBER)

จัดเตรียม
รายงาน

หมายเลขรับรายการ
ข้อมูล
(ACCEPTED NUMBER)

คำอธิบำยหัวตำรำงเอกสำร(Column)
หัวตำรำงเอกสำร
ลำดับที่
ชื่อข้อมูลภำษำไทย
ชื่อข้อมูลภำษำอังกฤษ
คำอธิบำย
Data Type / Size

คำอธิบำย
ลำดับรำยกำรข้อมูลในตำรำง
ชื่อข้อมูลที่ตอ้ งนำส่ ง-กำหนดเป็ นคำมำตรฐำนภำษำไทย
ชื่อข้อมูลที่ตอ้ งนำส่ ง-กำหนดเป็ นคำมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
(TagName สำหรับ XML FILE)
คำอธิบำยเพิ่มเติมสำหรับชื่อข้อมูลที่ตอ้ งนำส่ ง
ประเภทข้อมูล และขนำด

ข้อกำหนดของฟิ ลด์
ข้อกำหนดสำหรับกำรจัดเตรี ยมข้อมูลเข้ำระบบ IBS.
กำรตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น เงื่อนไขกำรตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนของระบบ IBS.
กำรตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เงื่อนไขกำรตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของระบบ IBS.
*

จำแนกกำรเปลี่ยนแปลงของฟิ ลด์เทียบกับคำสัง่ กำรนำส่ งข้อมูลล่ำสด
ปัจจุบนั  คำสั่ งนำยทะเบียน ที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวำมคม 2543

ตำรำงกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
ประเภทกรมธรรม์

ประกันภัยร่ วม

รหัสประเภทงำน

ลำดับที่สลักหลัง

ประเภทรำยกำรข้ อมูล

ประเภทกำรรับประกันภัย

รหัสประเภท (ลำดับที่ 13) ตำมที่อยู่ผ้เู อำประกันภัย

รหัสแสดงว่ำเป็ นภัยโดยเดีย่ วหรือภัยไม่ โดดเดีย่ ว

วันที่บันทึกรำยกำรทำงบัญชี

วันที่ออกเอกสำร

วันที่ทำสัญญำ

วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง

วันที่เริ่มควำมคุ้มครองสำหรับควำมคุ้มครองหมวดที่ 2 ภัย วันที่สิ้นสุ ดควำมคุ้มครองสำหรับควำมคุ้มครองหมวดที่ 2
พิบัติ
ภัยพิบัติ

ประเภทกลุ่มกรมธรรม์

จำนวนคูหำหรือหลัง

พืน้ ที่ภำยในอำคำร

จำนวนเงินที่เอำประกันภัย

อัตรำส่ วนลดอุปกรณ์ ดบั เพลิง (F.E. Discount) มำตรกำร
ควบคุมและระงับอัคคีภยั

อัตรำส่ วนลดอืน่ ๆ

ตำรำงกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
จำนวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิสำหรับ อัคคีภยั และภัยเพิม่

จำนวนเงินเอำประกันภัยรวมของรำยกำรทรัพย์ สินทีไ่ ม่
สำมำรถแยกได้ ตำมรำยกำรลำดับที่ 43, 44,45,46 หรือ 47

จำนวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิสำหรับหมวดควำมคุ้มครองที่ 2 จำนวนเงินเอำประกันภัยของหมวดควำมคุ้มครองที่ 2 ภัย
ภัยพิบัติ
พิบัติ
เบีย้ ประกันภัยของทรัพย์ สิน

เบีย้ ประกันภัยของหมวดควำมคุ้มครองที่ 2 ภัยพิบัติ

จำนวนเงินเอำประกันภัยของกำรประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก

เบีย้ ประกันภัยของกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยเนื่องจำกนำ้ (ไม่ รวม
นำ้ ท่ วม)

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกกำรระเบิด

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของค่ำเช่ ำที่อยู่อำศัยชั่วครำว จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกกำรเฉี่ยวและหรือ
กำรชนของยวดยำนพำหนะ
จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกกำรลุกไหม้ หรือ
กำรระเบิดเนื่องจำกกำรระอุตำมธรรมชำติ

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกกำรระอุหรือกำร
ระเบิดเนื่องจำกกำรระอุตำมธรรมชำติ

ตำรำงกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกควัน (จำกเครื่อง
ทำควำมร้ อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ ประกอบอำหำร)

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกอำกำศยำน

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยต่ อเครื่องไฟฟ้ำ

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกนำ้ ท่ วม

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกลมพำยุ

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกแผ่นดินไหวหรือ
ภูเขำไฟระเบิดหรือคลืน่ ใต้ นำ้ หรือสึนำมิ

จำนวนเงินเอำประกันภัยจำกภัยจำกลูกเห็บ

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของภัยจำกกำรนัดหยุดงำน
กำรจลำจล หรือ กำรกระทำอันมีเจตนำร้ ำย (ยกเว้นกำร
กระทำเพือ่ ผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือ ลัทธินิยม)

จำนวนเงินเอำประกันภัยส่ วนของอุบัตเิ หตุอนื่ ๆ

จำนวนเงินควำมรับผิดส่ วนแรก

จำนวนเงินค่ำบำเหน็จ

อำกร

ภำษีมูลค่ำเพิม่

เลขที่ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ ำประกันวินำศภัย

ช่ องทำงกำรจำหน่ ำย

พิกดั ละติจูด

ตำรำงกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
พิกดั ลองติจูด

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะกำรเตรียมเพือ่ นำส่ งจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ของภัยภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัย ตรงกับข้ อมูล
กรมธรรม์ ประกันภัย

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
เลขที่สลักหลัง (ลำดับที่ 3)
- EndorsementNumber

กรณีรำยงำนข้ อมูลกรมธรรม์ ให้ ระบุค่ำเป็ น ค่ำว่ำง

ลำดับที่ของภัยภำยใต้กรมธรรม์ หมำยถึง ลำดับที่ของสิ่งปลูกสร้ ำง ภำยใต้ กำรรับประกันภัยของกรมธรรม์ หนึ่งๆ
ประกันภัย ตรงกับข้ อมูล
กรมธรรม์ ประกันภัย (ลำดับที่ 4) กรณีเป็ นกำรประกันภัยคุ้มครองสถำนที่ต้งั ทรัพย์ สินเดียว( Normal Policy)
- LocationSeq
ให้ ระบุค่ำลำดับที่ของภัย = 0
กรณีเป็ นกรมธรรม์ ประกันภัยร่ วม(Co-Insurance/ Cosigned Policy)
ให้ ระบุค่ำลำดับที่ของภัย = 0
กรณีเป็ นกำรประกันภัยคุ้มครองหลำยสถำนที่ต้งั ทรัพย์ สิน(Multi-risks Policy)
ให้ รำยงำนโดยสรุปยอดรวมทุกสถำนที่ต้งั ทรัพย์ สินไว้ที่ลำดับที่ของภัย = 0
และให้ รำยงำนรำยละเอียดแต่ ละสถำนที่ต้งั ทรัพย์ สินตำมลำดับที่ของภัย 1,2,….
** การรายงานข้ อมูลสลักหลังสาหรับกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองหลายสถานที่ตั้ง
ทรัพย์ สิน (Multi-risks Policy) ให้ รายงานข้ อมูล ทุกๆ ลาดับที่ของภัย ภายใน
กรมธรรม์ ที่ทาสลักหลัง เสมอ **

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ประเภทของกรมธรรม์
(ลำดับที่ 5) - PolicyType

ตัวอักษรตำแหน่ งที่ 1 หมำยถึง
“1” =กรมธรรม์ คุ้มครองสถำนที่ต้งั ทรัพย์ สินเดียว (Normal Policy)
“2”=กรมธรรม์ คุ้มครองหลำยสถำนที่ต้งั ทรัพย์ สิน(Multi-risks Policy)
ตัวอักษรตำแหน่ งที่ 2 หมำยถึง
“N”=กรมธรรม์ ประกันภัยที่ทำประกันภัยใหม่ (New Policy)
“R”=กรมธรรม์ ประกันภัยต่ ออำยุ (Renew)
“E”=สลักหลัง(Endorsement)

ลำดับที่สลักหลัง (ลำดับที่ 8)
- EndorsementSeq

กรณีรำยงำนข้ อมูลกรมธรรม์ ให้ ระบุลำดับที่สลักหลัง เป็ น ศุนย์
และกรณีรำยงำนข้ อมูลสลักหลัง ให้ ระบุลำดับที่สลักหลังเป็ น 1, 2, ….
หมำยเหตุ ยกเลิกข้ อควำมในช่ อง กำรตรวจสอบเชิงลึก
“1) กรณีลำดับที่สลักหลัง = 1 ประเภทสลักหลังต้ องไม่ ใช่ 6 “

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย

ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง

ประเภทรำยกำรข้ อมูล
(ลำดับที่ 9) - DataType

ให้ รำยงำนข้ อมูลโดย ระบุค่ำ
“1”= ข้ อมูลกรมธรรม์
“2”=ข้ อมูลสลักหลัง - กรณีที่มีกำรปรับเบีย้ เพิม่
“3”=ข้ อมูลสลักหลัง - กรณีที่มีกำรปรับเบีย้ ลด
“4”=ข้ อมูลสลักหลัง - กรณีไม่ มีผลกระทบกับเบีย้ ประกันภัย
“5”=ข้ อมูลสลักหลัง - กรณีเปลีย่ นแปลงผู้เอำประกันภัย
“6”=ข้ อมูลสลักหลัง - กรณียกเลิกกรมธรรม์
“7”=ข้ อมูลสลักหลัง - กรณีเพิม่ สถำนที่ต้งั ทรัพย์ สิน

รหัสประเภทงำน (ลำดับที่ 7) BusinessClass

ให้ รำยงำนข้ อมูลโดย ระบุค่ำ
“01”= อัคคีภยั (Fire)
“02”= กำรประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์ สิน (IAR)
“03”= อัคคีภยั และภัยพิบัตสิ ำหรับที่อยู่อำศัย
“04”= ประกันภัยพิบัติ
“05”= กรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์ สินจำกภัยธรรมชำติทั่วไปและภัยพิบัติ
ส่ วนเกินกองทุน
“06”= อัคคีภยั ที่อยู่อำศัย
“07”= BI- Fire
“08”= BI - IAR

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
กรณี รหัสประเภทงำน มีค่ำ
เท่ ำกับ “01” , “03”,
“04”, “05”, “06”, “07”

ให้ ระบุค่ำ เบีย้ ประกันภัยและ จำนวนเงินเอำประกันภัย .... สำหรับอัคคีภยั และภัย
เพิม่ ในฟิ ลด์ ลำดับที่ 43 - 51 โดยต้ องระบุมูลค่ำให้ สอดคล้องตำมประเภท
รำยกำรข้ อมูล (DataType) ที่รำยงำนไว้

กรณี รหัสประเภทงำน มีค่ำ
เท่ ำกับ “02”, “08”

ให้ ระบุค่ำ เบีย้ ประกันภัยและจำนวนเงินเอำประกันภัย ... สำหรับทรัพย์ สิน ใน
ฟิ ลด์ ลำดับที่ 52 – 70 โดยต้ องระบุมูลค่ำให้ สอดคล้องตำมประเภทรำยกำรข้ อมูล
(DataType) ที่รำยงำนไว้

จำนวนเงินค่ำบำเหน็จ (ลำดับที่
72) - CommissionAmt

กรณี Multi-risks Policy ให้ รำยงำนเป็ นจำนวนเงินค่ำบำเหน็จ ของกรมธรรม์
มำในทุกรำยกำรลำดับที่ทรัพย์ สิน

อำกร (ลำดับที่ 73) – Stamp

กรณี Multi-risks Policy ให้ รำยงำนเป็ นจำนวนเงินอำกร ของกรมธรรม์ มำใน
ทุกรำยกำรลำดับที่ทรัพย์ สิน

ภำษีมูลค่ำเพิม่ (ลำดับที่ 74) - Vat กรณี Multi-risks Policy ให้ รำยงำนเป็ นจำนวนเงินภำษีมูลค่ำเพิม่ ของกรมธรรม์
มำในทุกรำยกำรลำดับที่ทรัพย์ สิน

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
เลขที่ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ ำ กรณีเป็ นกำรซื้อตรงกับบริษทั ให้ ใส่ รหัสบริษทั (ตัวเลข 4 หลัก) ตำมอ้ำงถึงในตำรำง
ประกันวินำศภัย
ที่ 1 ของภำคผนวก
สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำ “N”
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำว่ำง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำร ให้ ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำรที่ได้ รับแจ้ ง
จำกสำนักงำน คปภ. ไว้แล้ว

ตำรำงผู้เอำประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย

รหัสประเภทผู้เอำประกันภัย

ชื่อ-นำมสกุลผู้เอำประกันภัย

ที่อยู่ผ้เู อำประกันภัย

รหัสจังหวัด, อำเภอ, ตำบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสประเทศ

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน /
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ ำงด้ ำว /
เลขที่หนังสือเดินทำง /
เลขที่ใบทะเบียนกำรค้ำของผู้เอำประกันภัย

รหัสแสดงว่ำผู้รับประโยชน์ เป็ นผู้เอำประกันภัยหรือไม่

ผู้รับประโยชน์ คนที่ 1

ผู้รับประโยชน์ คนที่ 2

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงผู้เอำประกันภัย
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย

รูปแบบกำรนำส่ งข้ อมูล Multi-risks Policy กรณีกรมธรรม์
POL001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 0
เงินเอำประกันภัย = 100 M , เบี้ยประกัน = 500,000
POL001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 1
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 1
ชื่อ : บริ ษทั ABC

POL001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 2
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 2
ชื่อ : บริ ษทั DEF

POL001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 3
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 3
ชื่อ : นำยสมชำย กำรค้ำร่ งเรื อง

POL001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 4
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000
POL001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 5
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

รูปแบบกำรนำส่ งข้ อมูล Multi-risks Policy กรณีสลักหลังเพิม่ เบีย้
POL001 ; END001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 0
เงินเอำประกันภัย = 110 M , เบี้ยประกัน = 550,000
POL001 ; END001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 1
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; END001 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 1
ชื่อ : บริ ษทั ABC

POL001 ; END001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 2
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; END001 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 2
ชื่อ : บริ ษทั DEF

POL001 ; END001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 3
เงินเอำประกันภัย = 30 M , เบี้ยประกัน = 150,000

POL001 ; END001 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 3
ชื่อ : นำยสมชำย กำรค้ำร่ งเรื อง

POL001 ; END001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 4
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000
POL001 ; END001 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 5
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

รูปแบบกำรนำส่ งข้ อมูล Multi-risks Policy
กรณีสลักหลังเปลีย่ นแปลงผู้เอำประกันภัย
POL001 ; END002 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 0
เงินเอำประกันภัย = 110 M , เบี้ยประกัน = 550,000
POL001 ; END002 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 1
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; END002 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 1
ชื่อ : บริ ษทั ABC

POL001 ; END002 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 2
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000
POL001 ; END002 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 3
เงินเอำประกันภัย = 30 M , เบี้ยประกัน = 150,000

POL001 ; END002 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 2
ชื่อ : นำยสมชำย กำรค้ำร่ งเรื อง

POL001 ; END002 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 4
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; END002 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 3
ชื่อ : บริ ษทั XYZ

POL001 ; END002 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 5
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

รูปแบบกำรนำส่ งข้ อมูล Multi-risks Policy
กรณีสลักหลังเพิม่ สถำนที่ต้งั ทรัพย์ สิน
POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 0
เงินเอำประกันภัย = 130 M , เบี้ยประกัน = 650,000
POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 1
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; END003 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 1
ชื่อ : บริ ษทั ABC

POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 2
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000
POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 3
เงินเอำประกันภัย = 30 M , เบี้ยประกัน = 150,000

POL001 ; END003 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 2
ชื่อ : นำยสมชำย กำรค้ำร่ งเรื อง

POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 4
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

POL001 ; END003 ; ผูเ้ อำประกันภัยลำดับที่ 3
ชื่อ : บริ ษทั XYZ

POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 5
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000
POL001 ; END003 ; สถำนที่ต้ งั ทรัพย์สินลำดับที่ 5
เงินเอำประกันภัย = 20 M , เบี้ยประกัน = 100,000

ตำรำง ผู้เอำประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
รหัสแสดงว่ำผู้รับประโยชน์ เป็ นผู้ ให้ ระบุค่ำ “1” = ผู้เอำประกันภัย
เอำประกันภัยหรือไม่ (ลำดับที่
“2” = ผู้รับประโยชน์ อนื่
12) - BeneficiaryIsInsuredFlag
“3” = ไม่ สำมำรถระบุได้

ผู้รับประโยชน์ คนที่ 1

ห้ ำมระบุค่ำว่ำง กรณีระบุ ค่ำของ “รหัสแสดงว่ำผู้รับประโยชน์ เป็ นผู้เอำประกันภัย
หรือไม่ ” ด้ วยค่ำ “2”

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำ “N”
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำว่ำง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำร ให้ ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำรที่ได้ รับแจ้ ง
จำกสำนักงำน คปภ. ไว้แล้ว

ตำรำงกำรรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย

วันที่รับเบีย้ จำกตัวแทน/นำยหน้ ำประกันภัย

เลขที่ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ ำประกันภัย

จำนวนเบีย้ ประกันภัย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย

ตำรำงรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
เลขที่กรมธรรม์

ต้ องอ้ำงอิงข้ อมูลกับตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัยหรือตำรำงสลักหลังได้

เลขที่สลักหลัง

กรณีรับเบีย้ ตำมกรมธรรม์ ให้ รำยงำนเป็ นค่ำ ว่ำง
กรณีรับเบีย้ เพิม่ หรือคืนเบีย้ ประกันตำมสลักหลัง ต้ องระบุค่ำอ้ ำงอิงกับตำรำงสลัก
หลังได้

วันที่รับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย

ระบุค่ำวันที่รับ/คืน เบีย้ เสมอ ห้ ำมระบุเป็ นค่ำว่ำง

วันที่รับเบีย้ จำกตัวแทน/นำยหน้ ำ ระบุเป็ นค่ำว่ำง กรณีรับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย
จำนวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิ

รำยงำนค่ำบวก กรณีรับเบีย้ ประกันภัย (กรมธรรม์ และสลักหลังเพิม่ เบีย้ )
รำยงำนค่ำลบ กรณีคนื เบีย้ ประกันภัย (สลักหลังลดเบีย้ )

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำ “N”
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำว่ำง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำร ให้ ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำรที่ได้ รับแจ้ ง
จำกสำนักงำน คปภ. ไว้แล้ว

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเกทกลุ่มรำยกำร

ครั้งที่ประมำณกำรสินไหม/จ่ ำยสินไหม

ประเภทของรำยกำร

วันที่ประมำณกำรสินไหมหรือวันที่อนุมัตจิ ่ ำยสินไหม

ลำดับที่ของภัยภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัยหนึ่งๆ

ประเภทของภัย

รหัสประเภทงำน

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

วันที่ได้ รับแจ้ งเหตุจำกผู้เอำประกันภัย

วันที่เกิดควำมเสียหำย

สถำนะของรำยกำรสินไหมทดแทน

ลักษณะของควำมเสียหำย

จำนวนเงินควำมรับผิดส่ วนแรก

จำนวนเงินค่ำสินไหมและค่ำใช้ จ่ำย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเกทกลุ่มรำยกำร

ครั้งที่ประมำณกำรสินไหม/จ่ ำยสินไหม

ประเภทของรำยกำร

วันที่ประมำณกำรสินไหมหรือวันที่อนุมัตจิ ่ ำยสินไหม

ลำดับที่ของภัยภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัยหนึ่งๆ

ประเภทของภัย

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ประเภทกลุ่มรำยกำร (ลำดับที่ 3) - ให้ รำยงำนค่ำ ดังนี้
ClaimGroup
“EC”=ประมำณกำรจ่ ำยค่ำสินไหมทดแทน(Estimate Claim) ให้ ระบุค่ำ
เปลีย่ นแปลง
“ES”=ประมำณกำรรับคืน(Estimate Subrogation & Salvage)
“P”=จ่ ำยค่ำสินไหมทดแทน(Paid Claim)
“S”=รับคืน(Subrogation & Salvage)
“CP”=ยกเลิกกำรจ่ ำย
“CS”=ยกเลิกกำรรับคืนสินไหมทดแทน
ครั้งที่ประมำณกำรสินไหม /จ่ ำย
สินไหม(ลำดับที่ 4)-ClaimSeq

กรณีที่ไม่ สำมำรถระบุได้ ให้ รำยงำนเป็ นค่ำ 1

ประเภทของรำยกำร (ลำดับที่ 5) - ให้ รำยงำนค่ำดังนี้
ClaimType
“0”= ไม่ มีกำรจ่ ำย
“1”= ค่ำสินไหมทดแทน
“2”=ค่ำสำรวจภัย
“3”=ค่ำรถลำก
“4”=ค่ำใช้ จ่ำยอืน่ ๆ
“5”ค่ำเช่ ำที่พกั อำศัยชั่วครำว (กรณีประกันอัคคีภยั ที่อยู่อำศัย)

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
วันที่ได้ รับแจ้ งเหตุจำกผู้เอำ
ประกันภัย (ลำดับที่ 11) NotifyDate

กรณีไม่ สำมำรถระบุวนั ที่ได้ รับแจ้ งเหตุให้ ระบุเป็ นวันที่เดียวกับวันที่เกิดควำม
เสียหำย

สถำนะของรำยกำรสินไหม
ทดแทน (ลำดับที่ 13) ClaimStatus

ให้ ระบุค่ำ “1” = เปิ ด CLAIM ใหม่ หรือ CLAIM เรื่องนีถ้ ูกเปิ ดอยู่
“2” = ปิ ดเรื่อง CLAIM
“3” = เปิ ด CLAIM ที่ถูกปิ ดเรื่องแล้วขึน้ มำใหม่

จำนวนเงินค่ำสินไหมและ
ค่ำใช้ จ่ำย (ลำดับที่ 16) ClaimAmt

กรณีประเภทของรำยกำร (ลำดับที่ 5) ClaimType ระบุเป็ นค่ำ “0”=ไม่ มีกำรจ่ ำย
ให้ รำยงำนค่ำจำนวนเงินค่ำสินไหม เท่ ำกับ 0
กรณีรำยงำนค่ำประมำณกำร (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “EC” หรือ “ES”)
ให้ รำยงำนค่ำกำรเปลีย่ นแปลงยอดประมำณกำร อำทิเช่ น
ประมำณกำรครั้งที่ 1 ระบุค่ำเป็ น บวกเสมอ
ประมำณกำรครั้งที่ 2 ปรับปรุงยอดเพิม่ ระบุค่ำเป็ น ค่ำบวก
ประมำณกำรครั้งที่ 3 ปรับปรุงยอดลด ระบุค่ำเป็ น ค่ำติดลบ

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
จำนวนเงินค่ำสินไหมและ
ค่ำใช้ จ่ำย (ลำดับที่ 16) ClaimAmt

กรณีรำยงำนรำยกำรจ่ ำย/รับคืน (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “P” หรือ “S” )
ให้ รำยงำนค่ำเป็ นค่ำบวกเสมอ
กรณีรำยงำนกำรยกเลิกกำรจ่ ำย/รับคืน (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “CP” หรือ “CS”)
ให้ รำยงำนค่ำเป็ นค่ำติดลบเสมอ

ลักษณะควำมเสียหำย (ลำดับที่
14) - ClaimCause

ให้ รำยงำนโดยอ้ำงอิง ค่ำตำมตำรำงที่ 2 ของภำคผนวกของเอกสำร

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล (ลำดับที่ กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำ “N”
17) - TransactionStatus
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร (ลำดับที่
18) - ReferenceNumber

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำว่ำง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำร ให้ ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำรที่ได้ รับแจ้ ง
จำกสำนักงำน คปภ. ไว้แล้ว

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีรำยงำนรำยกำรปิ ดเรื่องสิ นไหมโดยไม่ มกี ำรปรับปรุ งยอดประมำณกำรสิ นไหม
ลำดับกำรส่ ง
ข้ อมูล

ประเภท
กลุ่ม
รำยกำร

ครั้งที่ประมำณ วันที่ประมำณ
กำร/จ่ ำย
กำร/วันที่จ่ำย
สินไหม
สินไหม
ทดแทน

ประเภทของรำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

1

EC

1

2

EC

3

จำนวนเงินค่ ำ
สินไหม
ทดแทน

01/02/15

1 (ค่ำสินไหมทดแทน)

1

8,000.00

2

05/02/15

2 (ค่ำสำรวจภัย)

1

800.00

EC

2

05/02/15

1 (ค่ำสินไหมทดแทน)

1

-3,000.00

4

P

2

05/02/15

1 (ค่ำสินไหมทดแทน)

1

5,000.00

5

P

3

10/02/15

2 (ค่ำสำรวจภัย)

1

800.00

6

EC

4

15/02/15

0

2

0.00

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีจ่ำยพร้ อมปิ ดเรื่อง
ลำดับกำรส่ ง
ข้ อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

ครั้งที่
วันที่ประมำณ
ประมำณกำร/ กำร/วันที่จ่ำย
จ่ ำยสินไหม
สินไหม
ทดแทน

1

EC

1

2

P

2

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จำนวนเงินค่ ำ
สินไหม
ทดแทน

01/02/15

1

1

8,000.00

05/02/15

1

2

8,000.00

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีที่มีกำร ADJUST ประมำณกำรพร้ อมปิ ดเรื่อง
ลำดับกำรส่ ง
ข้ อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

ครั้งที่
วันที่ประมำณ
ประมำณกำร/ กำร/วันที่จ่ำย
จ่ ำยสินไหม
สินไหม
ทดแทน

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

1

EC

1

2

EC

3

จำนวนเงินค่ ำ
สินไหม
ทดแทน

01/02/15

1 (ค่ำสินไหม
ทดแทน)

1

8,000.00

1

01/02/15

2 (ค่ำสำรวจ
ภัย)

1

800.00

P

2

05/02/15

1 (ค่ำสินไหม
ทดแทน)

1

7,000.00

4

P

3

07/02/15

2 (ค่ำสำรวจ
ภัย)

1

800.00

5

EC

4

10/02/15

1

2

-1,000.00

ตำรำงกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทน
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่จ่ำยสินไหมทดแทน

วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ำยจริง

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

วิธีกำรจ่ ำยค่ำสินไหม

เลขที่เช็ค / ดร๊ ำฟ

จำนวนเงินค่ำสินไหมและค่ำใช้ จ่ำย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่จ่ำยสินไหมทดแทน

วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ำยจริง

ตำรำงกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
วิธีกำรจ่ ำยค่ำสินไหม (ลำดับที่ 6) ให้ ระบุค่ำ “C” = เงินสด
- PaidBy
“K” = เช็ค/ดร๊ ำฟ
“T” = กำรโอนเข้ ำบัญชี
“B” = ให้ ธนำคำรเป็ นผู้ดำเนินกำรแทน
“O” = อืน่ ๆ
สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล (ลำดับที่ กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำ “N”
9) - TransactionStatus
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร (ลำดับที่
10) - ReferneceNumber

กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำว่ำง
กรณีส่งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำร ให้ ระบุค่ำหมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำรที่ได้ รับแจ้ ง
จำกสำนักงำน คปภ. ไว้แล้ว

โครงสร้ ำง XML FILE ข้ อมูลประกันภัยรถยนต์ ภำคบังคับ
ชื่อข้ อมูลภำษำอังกฤษ
บนเอกสำรโครงสร้ ำง
< ?xml version=“1.0” encoding=“utf-8” ? >
<FIxxxxxxxx >
< FIData>
<FIData>
<FIData>
<FIData>
<FIxxxxxxxx>

TAG NAME

FIxxxxxxx ประกอบด้ วย

1)
2)
3)
4)

FIPolicyEndorse
FIReceive
FIClaimRecovery
FIPayment

ตัวอย่ ำงเอกสำรกำรตรวจสอบข้ อมูล แสดง ERROR CODE
Error Code

BRVFIR00100
BRVFIR00200
BRVFIR00300

BRVFIR00400
BRVFIR00500

BRVFIR00600
BRVFIR00700

BRVFIR00800

คำอธิบำย-ภำษำไทย

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย +ลำดับที่ของภัยภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัย ตรงกับข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย ของบริ ษทั ซ้ ำใน
ฐำนข้อมูล DATA CENTER
รหัสบล็อก (BlockCode) ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี รหัสประเทศ ตำมสถำนที่ต้ งั ทรัพย์สิน ระบค่ำเป็ น "ประเทศไทย"
เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย ไม่มีกำรระบจำนวนเงินเอำประกันภัยหรื อระบค่ำศูนย์ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบริ ษทั ของ
ท่ำน
กรณี รหัสประเภทงำน ="02" (กำรประกันควำมเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน(IAR)) จำนวนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยเพิ่มอัคคีภยั ต้อง
ระบ = 0.0
กรณี รหัสประเภทงำน = "03" (อัคคีภยั และภัยพิบตั ิสำหรับที่อยูอ่ ำศัย) จำนวนเงินเอำประกันภัยของภัยพิบตั ิ ต้องไม่เกินกว่ำ
100,000 บำท
ลำดับที่ผเู ้ อำประกันภัย ในรำยละเอียดผูเ้ อำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัย ของบริ ษทั ซ้ ำในฐำนข้อมูล DATA
CENTER
รำยกำรเลขที่สลักหลัง ไม่สำมำรถอ้ำงอิง เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย+ลำดับที่ของภัยภำยใต้กรมธรรม์ ประกันภัย ตรงกับ
ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย ของบริ ษทั ในฐำนข้อมูล DATA CENTER
กรณี ลำดับที่สลักหลัง = "0" (กรณี เป็ นรำยกำรกรมธรรม์ประกันภัย ) ห้ำมกำหนดค่ำเบี้ยประกันภัย < 0.0

THANKS YOU

