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

ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาส่งจากปัจจุบนั

TEXT FILE

XML FILE

FIXED
COLUMN

USED TAG NAME

2 TABLES

5 TABLES

แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัย
(&สลักหลัง)

ตำรำงกำรรับ/คืนเบีย้
ประกันภัย

ตำรำงรำยกำรสินไหม
ทดแทน

ตำรำงกำรจ่ ำยสินไหม

ตำรำงผู้เอำประกันภัย

ปัจจุบนั  คำสั่ งนำยทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2549

ชื่ออ้ ำงอิงแฟ้ มข้ อมูล XML ที่นำส่ ง
DIGITS : 1-3, 4-6, 7-10, 11-15, 16-19, 20-22, 23

ตัวอย่ ำงกำรนำส่ งข้ อมูลครั้งที่ 1 งวด เดือนกุมภำพันธ์ 2558 ของรหัสบริษัท 9999
ตำรำงข้ อมูล
ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย

ชื่อแฟ้ มข้ อมูล
MI_PO_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงผู้เอำประกันภัย
ตำรำงกำรรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย

MI_RV_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ตำรำงรำยกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทน

MI_CL_V01_9999_201502_1.XML
MI_PV_V01_9999_201502_1.XML

กำรนำส่ งข้ อมูล ห้ ำมระบุชื่อแฟ้ มข้ อมูลกำรนำส่ งซ้ำ

ขั้นตอนกำรทำงำนหลักของระบบ IBS

รั บข้ อมูล

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ขัน้ ต้ น

เชิงลึก

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร
(REFERENCE NUMBER)

จัดเตรี ยมรายงาน

หมำยเลขรับรำยกำรข้ อมูล
(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 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2549

ตำรำงกรมธรรม์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
ประเภทกลุ่มกรมธรรม์

ประเภทกำรรับประกันภัย

ประกันภัยร่ วม

ลำดับที่สลักหลัง

วันที่ทำสัญญำ

วันที่บันทึกรำยกำรทำงบัญชี

วันที่เริ่มคุ้มครองย้ อนหลัง

จำนวนเงินควำมรับผิดส่ วนแรก

สถำนประกอบกำร

อำณำเขต

ปี รถ

ขนำดรถ

ประเภทผลิตภัณฑ์

จำนวนเงินค่ำบำเหน็จ

อำกร

ภำษีมูลค่ำเพิม่

เลขที่ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ ำประกันวินำศภัย

ช่ องทำงกำรจำหน่ ำย

สำรอง1

สำรอง2

สำรอง3

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะกำรเตรียมเพือ่ นำส่ งจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทของรำยกำรข้ อมูล

วันที่ออกเอกสำร

วันที่เริ่มควำมคุ้มครอง

วันที่สิ้นสุ ดควำมคุ้มครอง

วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
รหัสประเภทงำนหลัก (ลำดับที่ 2) ให้ รำยงำนโดยต้ องระบุค่ำ โดยอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 2 ในภำคผนวกของเอกสำร
– MainClass
รหัสประเภทงำนย่ อย(ลำดับที่ 3)
- SubClass

ให้ รำยงำนโดยต้ องระบุค่ำ โดยอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 2 ในภำคผนวกของเอกสำร

ประเภทรำยกำรข้ อมูล
(ลำดับที่ 6) - 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

ลำดับที่สลักหลัง (ลำดับที่ 10)
- 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 อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ (ลำดับ ให้ รำยงำนข้ อมูลโดย
ที่ 18) - OccupancyCode
1) ใช้ รหัสตำมพิกดั อัตรำเบีย้ ประกันภัยสำหรับกำรประกันภัยดังต่ อไปนี้
- กำรประกันภัยโจรกรรม
- กำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด
- กำรประกันภัยสำหรับเงิน
- กำรประกันภัยป้ ำยโฆษณำ
- กำรประกันภัยกระจก
- กำรประกันภัยที่อยู่อำศัยแบบเพ็คเกจ
- กำรประกันภัยธุรกิจขนำดย่ อมแบบเพ็คเกจ
- กำรประกันภัยควำมรับผิดอันเกิดจำกผลิตภัณฑ์
- กำรประกันภัยกำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำย
- กำรประกันภัยควำมรับผิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3
2) กำรประกันภัยเครื่องอุปกรณ์ อเิ ลคทรอนิกส์ ให้ ใช้ รหัสตำรำงที่ 3(ภำคผนวก)
3) กำรประกันภัยกำรปฏิบัตงิ ำนตำมสัญญำ ให้ ใช้ รหัสตำรำงที่ 6 (ภำคผนวก)
4) กำรประกันภัยเครื่องจักร ให้ ใช้ รหัสตำรำงที่ 7 (ภำคผนวก)
5) กำรประกันภัยควำมรับผิดจำกวิชำชีพ ให้ ใช้ รหัสตำมตำรำงที่ 9 (ภำคผนวก)

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ประเภทควำมคุ้มครอง (ลำดับที่
19) - CoverageType

กรณีเกำรประกันภัยโจรกรรมและกำรประกันภัยสำหรับเงิน
ต้ องระบุค่ำ โดยอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 4 ในภำคผนวกของเอกสำร

ควำมเสียหำยเต็มมูลค่ำหรือควำม กรณีกำรประกันภัยโจรกรรม ให้ รำยงำนค่ำดังนี้
เสียหำยส่ วนแรก (ลำดับที่ 20) – “1” = ควำมเสียหำยเต็มมูลค่ำ (Full Value)
FullValueOrFirstLoss
“2”= ควำมเสียหำยส่ วนแรก (First Value)
จำนวนผู้โดยสำรรวมที่ได้ รับ
ควำมคุ้มครอง(ไม่ รวมพนักงำน
ประจำเรือ) (ลำดับที่ 22) PassengerCount

กรณีกำรประกันภัยผู้โดยสำรสำหรับเรือโดยสำร ให้ ระบุค่ำเสมอ
โดยต้ องรำยงำนเป็ นค่ำตัวเลขเท่ ำนั้น

ชนิดของเรือ (ลำดับที่ 23) –
ShipType

กรณีกำรประกันภัยผู้โดยสำรสำหรับเรือโดยสำร ให้ รำยงำนค่ำดังนี้
“1” = เรือโดยสำรกลลำนำ้
“2” = เรือโดยสำรกลทะเล

สถำนประกอบกำร (ลำดับที่ 24) – กรณีกำรประกันภัยควำมรับผิดต่ อบุคคลภำยนอก(ในสถำนประกอบกำร) และ กำร
Organization
ประกันภัยควำมรับผิดอันเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภท 3 ให้ ระบุค่ำ
เสมอ โดยต้ องรำยงำนเป็ นรำยละเอียดเกีย่ วกับ สถำนประกอบกำร ควำมยำวไม่ เกิน
200 ตัวอักษร

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
อำณำเขต (ลำดับที่ 25) –
Teritory

กรณีกำรประกันภัยควำมรับผิดต่ อบุคคลภำยนอก(ในสถำนประกอบกำร)
ต้ องระบุค่ำ โดยอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 4 ในภำคผนวกของเอกสำร

ประเภทวัตถุอนั ตรำยที่ขนส่ ง
(ลำดับที่ 26) –
HazardousMeterial

กรณีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำยทำงบก ให้
รำยงำนค่ำดังนี้
“01” = วัตถุระเบิด
“02” = ก๊ำซ
“03” = ของเหลงไฟ
“04” = ของแข็งไวไฟ สำรที่ลุกไหม้ ได้ เองและสำรให้ ก๊ำซไวไฟเมื่อสัมผัสนำ้
“05” = สำรออกซิไดส์ และสำรอินทรีย์เปอร์ ออกไซด์
“06” = สำรพิษและสำรติดเชื้อ
“07” = วัสดุกมั มันตรังสี
“08” = สำรกัดกร่ อน
“09” = วัตถุอนั ตรำยอืน่ ๆที่ไม่ อยู่ใน 01-08

ปี รถ (ลำดับที่ 27) – VehicleYear กรณีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำยทำงบก
ต้ องเป็ นค่ำเป็ น ปี ค.ศ เสมอ

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ขนำดของรถ(ลำดับที่ 28) –
VehicleSize

กรณีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยจำกกำรขนส่ งวัตถุอนั ตรำยทำงบก
ต้ องเป็ นค่ำตัวเลขของ ขนำด CC. รถ เสมอ

ปรเภทผลิตภัณฑ์ (ลำดับที่ 29) –
ProductType

กรณีกำรปะกันภัยควำมรับผิดอันเกิดจำกผลิตภัณฑ์ ต้ องรำยงำนเป็ นรำยละเอียด
ประเภทผลิตภัณฑ์ ควำมยำวไม่ เกิน 100 ตัวอักษร

จำนวนเงินเอำประกันภัยรวม
กรณีรำยงำนข้ อมูลกรมธรรม์ ประกันภัยร่ วม (Co-Insurance) ให้ ระบุจำนวนเงินเอำ
(ลำดับที่ 36) - SumInsuredAmt ประกันภัยในส่ วนของบริษทั เท่ ำนั้น
จำนวนเบีย้ ประกันภัยสุ ทธิ (ลำดับ กรณีรำยงำนข้ อมูลกรมธรรม์ ประกันภัยร่ วม (Co-Insurance) ให้ ระบุจำนวนเงิน
ที่ 38) - NetPremiumAmt
เบีย้ ประกันภัยในส่ วนของบริษทั เท่ ำนั้น
เลขที่ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ ำ กรณีเป็ นกำรซื้อตรงกับบริษทั ให้ ใส่ รหัสบริษทั (ตัวเลข 4 หลัก) ตำมอ้ำงถึงในตำรำง
ประกันวินำศภัย (ลำดับที่ 42) ที่ 1 ของภำคผนวก
AgentBrokerLicense

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล (ลำดับที่ กรณีส่งรำยกำรใหม่ ให้ ระบุค่ำ “N”
47) - TransactionStatus
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร (ลำดับที่
48) - ReferenceNumber

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

ตำรำงผู้เอำประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

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 นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย

ตำรำง ผู้เอำประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ 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

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย

วันที่รับเบีย้ จำกตัวแทน/นำยหน้ ำประกันภัย

เลขที่ใบอนุญำตตัวแทน/นำยหน้ ำประกันภัย

จำนวนเบีย้ ประกันภัย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย

ตำรำงรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ 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
ครั้งที่ประมำณกำร/จ่ ำยสินไหม

วันที่ได้ รับแจ้ งเหตุจำกผู้เอำประกันภัย

ลักษณะของควำมเสียหำย

ค่ำควำมเสียหำยส่ วนแรกที่ผ้เู อำประกันภัยรับผิดชอบ

สำรอง 1

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะกำรเตรียมเพือ่ นำส่ งจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

ประเภทกลุ่มรำยกำร

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรำยกำร

ประเภทของรำยกำร

วันที่ประมำณกำรสินไหมหรือวันที่อนุมัตจิ ่ ำยสินไหม

ครั้งที่ประมำณกำร / จ่ ำยสินไหม

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ประเภทกลุ่มรำยกำร (ลำดับที่ 5)
– ClaimGroup

ให้ รำยงำนค่ำ ดังนี้
“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

ประเภทของรำยกำร (ลำดับที่ 6) - ให้ รำยงำนค่ำดังนี้
ClaimType
“0”= ไม่ มีกำรจ่ ำย
“1”= ค่ำสินไหมทดแทน
“2”=ค่ำสำรวจภัย
“3”=ค่ำรถลำก
“4”=ค่ำใช้ จ่ำยอืน่ ๆ
ครั้งที่ประมำณกำรสินไหม /จ่ ำย
สินไหม(ลำดับที่ 8)-ClaimSeq

กรณีที่ไม่ สำมำรถระบุได้ ให้ รำยงำนเป็ นค่ำ 1

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
วันที่ได้ รับแจ้ งเหตุ (ลำดับที่ 10) - กรณีไม่ สำมำรถระบุวนั ที่ได้ รับแจ้ งเหตุให้ ระบุเป็ นวันที่เดียวกับวันที่เกิดควำม
NotifyDate
เสียหำย
สถำนะของรำยกำรสินไหม
ทดแทน (ลำดับที่ 12) 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 15) ClaimAmt

กรณีประเภทของรำยกำร (ลำดับที่ 6) 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 อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ลักษณะควำมเสียหำย (ลำดับที่
13) - ClaimCause

ให้ รำยงำนโดยอ้ำงอิง ค่ำตำมตำรำงที่ 5 ของภำคผนวกของเอกสำร

จำนวนเงินค่ำสินไหมและ
ค่ำใช้ จ่ำย (ลำดับที่ 15) ClaimAmt

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

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
ลำดับกำร
ส่ งข้ อมูล

ประเภทกลุ่ม ครั้งที่ประมำณ
รำยกำร
กำร/จ่ ำย
สินไหม
ทดแทน

วันที่ประมำณ
กำร/วันที่จ่ำย
สินไหม

ประเภทของรำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จำนวนเงินค่ ำ
สินไหม
ทดแทน

1

EC

1

01/02/15

1 (ค่ำสินไหมทดแทน)

1

8,000.00

2

EC

2

05/02/15

2 (ค่ำสำรวจภัย)

1

800.00

3

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(สู ญเสียอวัยวะ)

1

800.00

6

EC

4

15/02/15

0 (ไม่ มีกำรจ่ ำย)

2

0.00

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีจ่ำยพร้ อมปิ ดเรื่อง
ลำดับกำรส่ ง
ข้ อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

ครั้งที่
วันที่ประมำณ ประเภทของ สถำนะของ จำนวนเงินค่ ำ
ประมำณกำร/ กำร/วันที่จ่ำย
รำยกำร
รำยกำรสินไหม
สินไหม
จ่ ำยสินไหม
สินไหม
ทดแทน
ทดแทน
ทดแทน

1

EC

1

01/02/15

1 (ทุพพล
ภำพ)

1

8,000.00

2

P

2

05/02/15

1 (ทุพพล
ภำพ)

2

8,000.00

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีที่มีกำร ADJUST ประมำณกำรพร้ อมปิ ดเรื่อง
ลำดับกำรส่ ง
ข้ อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

ครั้งที่ประมำณ
วันที่
กำร/จ่ ำย
ประมำณ
สินไหม
กำร/วันที่
ทดแทน
จ่ ำยสินไหม

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 (ค่ำสำรวจภัย)

1

800.00

P

2

05/02/15

1 (ค่ำสินไหม
ทดแทน)

1

7,000.00

4

P

3

07/02/15

2 (ค่ำสำรวจภัย)

1

800.00

5

EC

4

10/02/15

1 (ทุพพลภำพ)

2

-1,000.00

ตำรำงกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทน
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่จ่ำยสินไหมทดแทน

วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ำยจริง

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

วิธีกำรจ่ ำยค่ำสินไหม

เลขที่เช็ค / ดร๊ ำฟ

จำนวนเงินค่ำสินไหมและค่ำใช้ จ่ำย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่สินไหมทดแทน

ครั้งที่จ่ำยสินไหมทดแทน

วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ำยจริง

ตำรำงกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสังเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
วิธีกำรจ่ ำยค่ำสินไหม (ลำดับที่ 8) 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”
11) - TransactionStatus
กรณีเป็ นกำรส่ งข้ อมูลเพือ่ ปรับปรุงรำยกำรที่จดั ส่ งไว้แล้วให้ ระบุค่ำดังนี้
“U” : กรณีต้องกำรปรับปรุง/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
“D” : กรณีต้องกำรขอยกเลิกรำยกำรข้ อมูลที่นำส่ งไว้เดิม
หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร (ลำดับที่
12) - 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” ? >
<MIxxxxxxxx >
< MIData>
<MIData>
<MIData>
<MIData>
<MIxxxxxxxx>

TAG NAME

MIxxxxxxx ประกอบด้ วย

1)
2)
3)
4)

MIPolicyEndorse
MIReceive
MIClaimRecovery
MIPayment

ตัวอย่ ำงเอกสำรกำรตรวจสอบข้ อมูล แสดง ERROR CODE
Error Code

คำอธิบำย-ภำษำไทย

BRVMIS00100 รำยกำรกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ซ้ ำในฐำน DATA CENTER
BRVMIS00200 ระบมูลค่ำเบี้ยประกันภัย > 0 เท่ำนั้น กรณี ประเภทรำยกำรข้อมูล = "1" (ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
BRVMIS00300 รำยกำรกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่มีกำรระบจำนวนเงินเอำประกันภัย หรื อระบค่ำศูนย์ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบริ ษทั
ของท่ำน
BRVMIS00400 ประเภทควำมคม้ ครอง ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก ="01" (กำรประกันภัยทรัพย์สิน) และ
ประเภทงำนย่อย ="01"(กำรประกันภัยโจรกรรม)
BRVMIS00500 ประเภทควำมคม้ ครอง ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก ="01" (กำรประกันภัยทรัพย์สิน) และ
ประเภทงำนย่อย ="03"(กำรประกันภัยสำหรับเงิน)
BRVMIS00600 ลักษณะภัย/ประเภทธรกิจ ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก ="01" (กำรประกันภัยทรัพย์สิน) และ
ประเภทงำนย่อย ="01"(กำรประกันภัยโจรกรรม)
BRVMIS00700 ลักษณะภัย/ประเภทธรกิจ ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก ="01" (กำรประกันภัยทรัพย์สิน) และ
ประเภทงำนย่อย ="03"(กำรประกันภัยสำหรับเงิน)

THANKS YOU

