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

7 TABLES

แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบตั ิ เหตุและสุขภาพ
ตำรำงกรมธรรม์
ประกันภัย
(& สลักหลัง)

ตำรำงผู้เอำประกันและ
ผู้รับผลประโยชน์

ตำรำงกำรับ/คืน
เบีย้ ประกันภัย

ตำรำงควำมคุ้มครอง

ตำรำงรำยกำรสินไหม
ทดแทน

ตำรำงผู้เอำประกันภัยที่
ได้ รับควำมเสียหำย

ปัจจุบนั  คำสั่ งนำยทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยำยน 2549

ตำรำงกำรจ่ ำยค่ำ
สินไหมทดแทน

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
AH_PO_V01_9999_201502_1.XML

ตำรำงผู้เอำประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
ตำรำงควำมคุ้มครอง
ตำรำงกำรรับ/คืน เบีย้ ประกันภัย
ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ตำรำงผู้เอำประกันภัยทีไ่ ด้ รับควำมเสี ยหำย
ตำรำงรำยกำรจ่ ำยค่ ำสิ นไหมทดแทน

AH_RV_V01_9999_201502_1.XML
AH_CL_V01_9999_201502_1.XML
AH_IJ_V01_9999_201502_1.XML
AH_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
ประเภทของรำยกำรข้ อมูล

ประเภทกลุ่มกรมธรรม์

ประเภทกำรรับประกันภัย

ลำดับที่สลักหลัง

รหัสแบบประกันภัยของ คปภ.

ววันที่ทำสัญญำ

วันที่บันทึกรำยกำรทำงบัญชี

ชื่อ-นำมสกุลผู้ถอื กรมธรรม์

ที่อยู่ผ้ถู อื กรมธรรม์

รหัสจังหวัด, อำเภอ, ตำบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสประเทศ

จำนวนผู้เอำประกันภัย/ จำนวนกลุ่ม

ภำษีมูลค่ำเพิม่ / ภำษีธุรกิจเฉพำะ

อำกร

จำนวนเงินค่ำบำเหน็จ

ช่ องทำงกำรจำหน่ ำย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่ปรับปรุงลักษณะกำรเตรียมเพือ่ นำส่ งจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ตำรำงกรมธรรม์ ประกันภัย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ 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
“7”=ข้ อมูลสลักหลัง - เพิม่ สมำชิกในกรมธรรม์ กลุ่ม

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

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

ตำรำงผู้เอำประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย / ลำดับที่ของกลุ่ม

ชื่อ-นำมสกุล ผู้เอำประกันภัย/ชื่อกลุ่ม / ชื่อ-นำมสกุลผู้ที่
ได้ รับควำมคุ้มครอง

ที่อยู่ผ้เู อำประกันภัย

รหัสจังหวัด, อำเภอ, ตำบล

รหัสไปรษณีย์

รหัสประเทศ

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน /
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ ำงด้ ำว /
เลขที่หนังสือเดินทำง /
เลขที่ทะเบียนกำรค้ำของผู้เอำประกันภัย

ชั้นอำชีพผู้เอำประกันภัย

รหัสอำชีพ

วันที่เกิดผู้เอำประกันภัย

รหัสเพศผู้เอำประกันภัย

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้ถอื กรมธรรม์ กบั ผู้เอำประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ 1

ตำรำงผู้เอำประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้รับผลประโยชน์ 1 กับผู้เอำ
ประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ 2

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้รับผลประโยชน์ 2 กับผู้เอำ
ประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ 3

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้รับผลประโยชน์ 3 กับผู้เอำ
ประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ 4

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้รับผลประโยชน์ 4 กับผู้เอำ
ประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ 5

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้รับผลประโยชน์ 5 กับผู้เอำ
ประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์ คนที่ 6

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้รับผลประโยชน์ 6 กับผู้เอำ
ประกันภัย

จำนวนคน

จำนวนเบีย้ ประกันภัย

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงผู้เอำประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย / ลำดับที่ของกลุ่ม

ตำรำงผู้เอำประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
รหัสประเภทงำนหลัก (ลำดับที่ 2) ให้ รำยงำนโดยต้ องระบุค่ำ โดยอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 2 ในภำคผนวกของเอกสำร
– MainClass
รหัสประเภทงำนย่ อย(ลำดับที่ 3)
- SubClass

ให้ รำยงำนโดยต้ องระบุค่ำ โดยอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 2 ในภำคผนวกของเอกสำร

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย / ลำดับที่
ของกลุ่ม (ลำดับที่ 6) - Seq

กรณี กำรประกันภัยกลุ่ม ที่ระบุรำยละเอียดเป็ นรำยบุคคลได้
ให้ รำยงำนโดยระบุตำม ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย ในกลุ่ม
กรณี กำรประกันภัยกลุ่ม ที่ระบุรำยละเอียดเป็ นรำยบุคคลไม่ ได้
ให้ รำยงำนโดยระบุเป็ น ลำดับที่ของแบบประกันภัย ตัวอย่ ำงเช่ น
“1” = แผนผู้บริหำรระดับสู ง,
“2” = แผนผู้จดั กำร ,
“3” = แผนพนักงำนทั่วไป เป็ นต้ น

ชื่อ-นำมสกุล ผู้เอำประกันภัย/ ชื่อ กรณีที่เป็ นกำรประกันภัยกลุ่มแบบไม่ ได้ ระบุชื่อ
กลุ่ม / ชื่อ-นำมสกุลผู้ทไี่ ด้ รัรบ
ให้ รำยงำนโดยระบุเป็ นชื่อกลุ่ม เช่ น ผู้บริหำรระดับสู ง เป็ นต้ น
ควำมคุ้มครอง

ตำรำงผู้เอำประกันภัย และ ผู้รับผลประโยชน์
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ชั้นอำชีพผู้เอำประกันภัย(ลำดับที่ ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำ “01”, “02”, “03”, “04”
13) - OccupationLevel
รหัสอำชีพ (ลำดับที่ 14) OccupationCode

ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 8 ในภำคผนวกของเอกสำร

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง ……. กับ ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 6 ในภำคผนวกของเอกสำร
……..
จำนวนคน

กรณีกรมธรรม์ กลุ่มแบบไม่ ระบุชื่อ ให้ รำยงำนจำนวนคนในกลุ่มตำมแบบประกัน

จำนวนเบีย้ ประกันภัย

เบีย้ ประกันภัยสำหรับผู้เอำประกันภัยรำยนั้นๆ

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

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

ตำรำงควำมคุ้มครอง
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย/ ลำดับที่ของกลุ่ม

รหัสควำมคุ้มครอง

จำนวนเงินเอำประกันภัยตำมควำมคุ้มครองทั้งหมด

จำนวนเงินเอำประกันภัยตำมควำมคุ้มครอง ต่ อวัน

จำนวนเงินเอำประกันภัยตำมควำมคุ้มครอง ต่ อครั้ง

จำนวนเงินควำมรับผิดส่ วนแรก

อัตรำส่ วนที่บริษทั ประกันภัยจะจ่ ำยค่ำสินไหมทดแทนของ
กำรรักษำกำรบำดเจ็บที่มีค่ำใช้ จ่ำยสู งต่ อโรคต่ อปี

จำนวนวันสู งสุ ด

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงควำมคุ้มครอง
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย/ ลำดับที่ของกลุ่ม

รหัสควำมคุ้มครอง

ตำรำงควำมคุ้มครอง
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัย / ลำดับที่
ของกลุ่ม (ลำดับที่ 6) InsuredSeq

ต้ องรำยงำนในสอดคล้องกับ ตำรำงผู้เอำประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

รหัสควำมคุ้มครอง (ลำดับที่ 7) CoverageCode

กรณีคุ้มครองกำรประกันอุบัตเิ หตุ ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ ำงอิงตำมตำรำง
ที่ 3 ในภำคผนวกของเอกสำร
กรณีคุ้มครองกำรประกันสุ ขภำพ ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ำงอิงตำมตำรำงที่
4 ในภำคผนวกของเอกสำร
กรณีคุ้มครองกำรประกันโรคร้ ำยแรง ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ำงอิงตำม
ตำรำงที่ 5 ในภำคผนวกของเอกสำร

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

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

กรณีรำยงำนข้ อมูลกรมธรรม์ กลุ่มแบบระบุชื่อ
กรมธรรม์ - P01

จน.ผูเ้ อำประกันภัย / จำนวนกล่ม = 3 ผูเ้ อำประกันภัย
จน.เงินเอำประกันภัย
= 300,000 บำท
จน.เบี้ยประกันภัยสทธิ
= 1,050 บำท

ผูเ้ อำประกันภัย : นำย ก
จำนวนคน = “ “ จน.เบี้ยประกันภัย = 350 บำท

ควำมคม้ ครอง :
PA001 - กำรเสี ยชีวติ จน.เงินเอำประกันภัย = 300,000 บำท
H001 - ค่ำห้อง ค่ำบริ กำรพยำบำลประจำวัน = 4,000 บำท

ผูเ้ อำประกันภัย : นำย ข
จำนวนคน = “ “ จน.เบี้ยประกันภัย = 350 บำท

ควำมคม้ ครอง :
PA001 - กำรเสี ยชีวติ จน.เงินเอำประกันภัย = 300,000 บำท
H001 - ค่ำห้อง ค่ำบริ กำรพยำบำลประจำวัน = 4,000 บำท

ผูเ้ อำประกันภัย : นำย ค
จำนวนคน = “ “ จน.เบี้ยประกันภัย = 350 บำท

ควำมคม้ ครอง :
PA001 - กำรเสี ยชีวติ จน.เงินเอำประกันภัย = 300,000 บำท
H001 - ค่ำห้อง ค่ำบริ กำรพยำบำลประจำวัน = 4,000 บำท

กรณีรำยงำนข้ อมูลกรมธรรม์ กลุ่มแบบไม่ ระบุชื่อ
กรมธรรม์ - P01

จน.ผูเ้ อำประกันภัย / จำนวนกล่ม = 2 กล่ม
จน.เงินเอำประกันภัย
= 500,000 บำท
จน.เบี้ยประกันภัยสทธิ
= 6,000 บำท

ผูเ้ อำประกันภัย : แผนผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
จำนวนคน = “10“ จน.เบี้ยประกันภัย = 3,500 บำท

ควำมคม้ ครอง :
PA001 - กำรเสี ยชีวติ จน.เงินเอำประกันภัย = 500,000 บำท
H001 - ค่ำห้อง ค่ำบริ กำรพยำบำลประจำวัน = 10,000 บำท

ผูเ้ อำประกันภัย : แผนผูจ้ ดั กำร
จำนวนคน = “10“ จน.เบี้ยประกันภัย = 2,500 บำท

ควำมคม้ ครอง :
PA001 - กำรเสี ยชีวติ จน.เงินเอำประกันภัย = 300,000 บำท
H001 - ค่ำห้อง ค่ำบริ กำรพยำบำลประจำวัน = 4,000 บำท

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

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

เลขที่สลักหลัง

วันที่รับเบีย้ จำกผู้เอำประกันภัย

วันที่รับเบีย้ จำกตัวแทน/นำยหน้ ำประกันภัย

จำนวนเบีย้ ประกันภัย

สถำนะกำรส่ 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
ประเภทกลุ่มรำยกำร

วันที่ประมำณกำรสินไหม หรือวันที่อนุมัตจิ ่ำยสินไหม

ครั้งที่ประมำณกำร/จ่ ำยสินไหมทดแทน ภำยใต้ เลขที่
สินไหมทดแทนหนึ่ง

ประเภทของรำยกำร

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัยที่ได้ รับควำมเสียหำย

วันที่รับแจ้ งเหตุจำกผู้เอำประกันภัย

ลักษณะควำมเสียหำย

รหัส ICD10

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

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

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่สินไหมทดแทน

ประเภทกลุ่มรำยกำร

วันที่ประมำณกำรสินไหมหรือวันที่อนุมัตจิ ่ ำยสินไหม

ครั้งที่ประมำณกำร/จ่ ำยสินไหมทดแทนภำยใต้ เลขที่
สินไหมทดแทนหนึ่ง

ประเภทของรำยกำร

ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัยที่ได้ รับควำมเสียหำย

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

ครั้งที่ประมำณกำรสินไหม /จ่ ำย
สินไหม(ลำดับที่ 7)-ClaimSeq

กรณีที่ไม่ สำมำรถระบุได้ ให้ รำยงำนเป็ นค่ำ 1

ประเภทของรำยกำร (ลำดับที่ 8) - ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 7 ในภำคผนวกของเอกสำร
ClaimType
วันที่ได้ รับแจ้ งเหตุ (ลำดับที่ 11) - กรณีไม่ สำมำรถระบุวนั ที่ได้ รับแจ้ งเหตุให้ ระบุเป็ นวันที่เดียวกับวันที่เกิดควำม
NotifyDate
เสียหำย

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
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

ลักษณะควำมเสียหำย (ลำดับที่
14) - ClaimCause

ให้ รำยงำนโดยระบุค่ำรหัส ซึ่งอ้ำงอิงตำมตำรำงที่ 9 ในภำคผนวกของเอกสำร

จำนวนเงินค่ำสินไหมและ
ค่ำใช้ จ่ำย (ลำดับที่ 15) 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
กรณีรำยงำนรำยกำรจ่ ำย/รับคืน (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “P” หรือ “S” )
ให้ รำยงำนค่ำเป็ นค่ำบวกเสมอ
กรณีรำยงำนกำรยกเลิกกำรจ่ ำย/รับคืน (ประเภทกลุ่มรำยกำร = “CP” หรือ “CS”)
ให้ รำยงำนค่ำเป็ นค่ำติดลบเสมอ

ตำรำงรำยกำรสิ นไหมทดแทน
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ลำดับที่ผ้เู อำประกันภัยที่ได้ รับ
ควำมเสียหำย(ลำดับที่ 9) InsuredSeq

ให้ รำยงำนข้ อมูลโดยอ้ำงอิง ลำดับให้ สอดคล้องกับตำรำงผู้เอำประกันภัยที่ได้รับ
ควำมเสียหำย เสมอ

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

ตำรำงผู้เอำประกันภัยทีไ่ ด้ รับควำมเสี ยหำย
ฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดให้ ส่งเพิม่ เติมจำกปัจจุบัน
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่สินไหมทดแทน

ลำดับผู้เอำประกันภัยที่ได้ รับควำมเสียหำย

เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัย

ชื่อ-นำมสกุลผู้เอำประกันภัย

เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน /
เลขที่บัตรประชำชนคนต่ ำงด้ ำว /
เลขที่หนังสือเดินทำง /
เลขที่ใบทะเบียนกำรค้ำของผู้เอำประกันภัย

ประเภทกำรเข้ ำรับกำรรักษำ

ค่ำเสียหำยส่ วนแรกที่ผ้เู อำประกันภัยรับผิดชอบ

สถำนะของกำรส่ งข้ อมูล

หมำยเลขอ้ำงอิงรำยกำร

ตำรำงผู้เอำประกันภัยทีไ่ ด้ รับควำมเสี ยหำย
กลุ่มฟิ ลด์ ข้อมูลที่กำหนดเป็ นคีย์หลักของข้ อมูล (ห้ ำมระบุค่ำซ้ำ)
รหัสบริษทั ประกันภัย

รหัสประเภทงำนหลัก

รหัสประเภทงำนย่ อย

เลขที่สินไหมทดแทน

ลำดับผู้เอำประกันภัยที่ได้ รับควำมเสียหำย

ตำรำง ผู้เอำประกันภัยทีไ่ ด้ รับควำมเสี ยหำย
ข้ อกำหนดของฟิ ลด์ / ข้ อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ อมูลเพือ่ นำส่ ง
ลำดับผู้เอำประกันภัยที่ได้ รับ
ควำมเสียหำย (ลำดับที่ 5) InsuredSeq

ให้ รำยงำนข้ อมูลโดยอ้ำงอิง ลำดับให้ สอดคล้องกับตำรำงรำยกำรสินไหมทดแทน
เสมอ

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) – ReferenceNumber

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

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีรำยงำนรำยกำรปิ ดเรื่องสิ นไหมโดยไม่ มกี ำรปรับปรุ งยอดประมำณกำรสิ นไหม
ลำดับกำร ประเภทกลุ่ม ครั้งที่ประมำณ
ส่ งข้ อมูล
รำยกำร
กำร/จ่ ำยสินไหม
ทดแทน

วันที่
ประมำณ
กำร/วันที่
จ่ ำยสินไหม

ประเภทของรำยกำร

สถำนะของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

จำนวนเงินค่ ำ
สินไหม
ทดแทน

1

EC

1

01/02/15

01 (จำนวนเงินของกำร
เสียชีวติ ฯ)

1

8,000.00

2

EC

2

05/02/15

02 (จำนวนเงินทุพพล
ภำพชั่วครำวสิ้นเชิง)

1

800.00

3

EC

2

05/02/15

01

1

-3,000.00

4

P

2

05/02/15

01

1

5,000.00

5

P

3

10/02/15

02

1

800.00

6

EC

4

15/02/15

00 (ไม่ มีกำรจ่ ำย)

2

0.00

ตัวอย่างการส่งรายการค่าสินไหมทดแทน
กรณีจ่ำยพร้ อมปิ ดเรื่อง
ลำดับกำรส่ ง
ข้ อมูล

ประเภทกลุ่ม
รำยกำร

ครั้งที่
วันที่ประมำณ
ประมำณกำร/ กำร/วันที่จ่ำย
จ่ ำยสินไหม
สินไหม
ทดแทน

ประเภทของ
รำยกำร

สถำนะของ จำนวนเงินค่ ำ
รำยกำร
สินไหม
สินไหม
ทดแทน
ทดแทน

1

EC

1

01/02/15

01

1

8,000.00

2

P

2

05/02/15

01

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

สถำนะ
ของ
รำยกำร
สินไหม
ทดแทน

1

EC

1

2

EC

3

จำนวนเงินค่ ำ
สินไหม
ทดแทน

01/02/15

01 (จำนวนเงิน
ของกำรเสียชีวติ
ฯ)

1

8,000.00

1

01/02/15

02 (จำนวนเงิน
ทุพพลภำพ
ชั่วครำวสิ้นเชิง)

1

800.00

P

2

05/02/15

01

1

7,000.00

4

P

3

07/02/15

02

1

800.00

5

EC

4

10/02/15

01

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 อสั งเกตุในกำรจัดเตรียมข้ 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” ? >
<AHxxxxxxxx >
< AHData>
<AHData>
<AHData>
<AHData>
<Ahxxxxxxxx>

TAG NAME

AHxxxxxxx ประกอบด้ วย

1)
2)
3)
4)
5)

AHPolicyEndorse
AHReceive
AHClaimRecovery
AHInjured
AHPayment

ตัวอย่ ำงเอกสำรกำรตรวจสอบข้ อมูล แสดง ERROR CODE
Error Code
BRVPAH00100
BRVPAH00200
BRVPAH00300
BRVPAH00400
BRVPAH00500
BRVPAH00600

BRVPAH00700
BRVPAH00800

BRVPAH00900

คำอธิบำย-ภำษำไทย
รำยกำรกรมธรรม์ของบริ ษทั ซ้ ำในฐำน DATA CENTER
ระบมูลค่ำเบี้ยประกันภัย > 0 เท่ำนั้น กรณี ประเภทรำยกำรข้อมูล = "1" (ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย)
รำยกำรกรมธรรม์น้ ี ไม่มีกำรระบจำนวนเงินเอำประกันภัยหรื อระบค่ำศูนย์ โปรดตรวจสอบข้อมูลในบริ ษทั ของ
ท่ำน
ที่อยูผ่ เู ้ อำประกันภัย ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก = "06"(กำรประกันภัยอบัติเหต) และประเภทงำน
ย่อย ไม่เท่ำกับ "02","03","04"
ที่อยูผ่ เู ้ อำประกันภัย ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก = "07"(กำรประกันภัยlขภำพ) และประเภทงำน
ย่อย ไม่เท่ำกับ "02","03"
รหัสจังหวัด,อำเภอ,ตำบล ของที่อยูผ่ เู ้ อำประกันภัย ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก = "06"(กำรประกันภัย
อบัติเหต) และประเภทงำนย่อย ไม่เท่ำกับ "02","03","04"
รหัสจังหวัด,อำเภอ,ตำบล ของที่อยูผ่ เู ้ อำประกันภัย ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก = "07"(กำรประกันภัยl
ขภำพ) และประเภทงำนย่อย ไม่เท่ำกับ "02","03"
รหัสไปรษณี ย ์ ของที่อยูผ่ เู ้ อำประกันภัย ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก = "06"(กำรประกันภัยอบัติเหต)
และประเภทงำนย่อย ไม่เท่ำกับ "02","03","04"
รหัสไปรษณี ย ์ ของที่อยูผ่ เู ้ อำประกันภัย ห้ำมกำหนดเป็ นค่ำว่ำง กรณี ประเภทงำนหลัก = "07"(กำรประกันภัยlขภำพ)
และประเภทงำนย่อย ไม่เท่ำกับ "02","03"

THANKS YOU

