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สรุปคําถามโครงการ INSURANCE BUREAU PROJECT 
 

  ประกันภัยรถยนต์ 
 

1. ในกรมธรรม์ประกันภัยอบัุติเหตแุละประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตารางรหัสอาชีพ จะใช้รหสัเดียวกันได้หรือไม่ 
     ตอบ  ให้ประกันภัยรถยนต์ ใช้ตารางรหัสอาชีพของประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  (ให้ยืดรหัสอาชีพ ประกัน  
          อุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นหลักและใชช้ื่อจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มารวม) 
 
2. ในกรมธรรม์รถยนต์ภาคบังคับ คร้ังที่ประมาณการจ่ายสินไหมไม่สามารถระบุไดใ้ห้ระบุเป็น 1 จะทําให้คีย์หลักซ้ําหรือไม่ 
     ตอบ  ไม่ซ้ํา เน่ืองจากเง่ือนไขการตรวจสอบข้อมูลคีย์หลัก (Primary Key) เช่น ในแฟ้มข้อมูล สินไหมทดแทน           
      จะประกอบด้วย (รหัสบริษัทประกันภัย, เลขท่ีสินไหมทดแทน,ประเภทกลุ่มรายการ,วันที่ประมาณการ

  หรืออนุมัติจ่ายสินไหม,คร้ังที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม และลําดับที่ผู้ประสบภัย (เฉพาะข้อมูลรถยนต์
  ภาคบังคับ) ทั้งหมดดังกล่าวห้ามระบุค่าซ้ํา 

 
3. ในกรมธรรม์รถยนต์ภาคบังคับ ตารางผู้ประสบภัยมลีําดับที่ผู้ประสบภัยแต่ยังไม่สามารถระบุชือ่ผูป้ระสบภัยไดต้อ้งนําส่ง

ข้อมลูหรอืไม่เน่ืองจากระบุไว้ว่า Not Null, Not Blank 
  ตอบ  กรณีที่ไม่สามารถระบุผู้ประสบภัยได้ สามารถระบุค่าว่างมาได้ในการนําสง่ข้อมูลสินไหมประมาณการ 
 
4. ในกรมธรรม์รถยนต์ภาคบังคับ ถ้าไม่มสีินไหมรับคืนตอ้งส่งหรือไม ่
  ตอบ  กรณีไม่มีข้อมลูสินไหมรับคืน ไม่ตอ้งนําส่ง 
 
5. ในกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถจ่ายพร้อมปรับประมาณการในครั้งเดียวกันเลยได้หรือไม ่
     ตอบ  สามารถนําส่งได้คร้ังเดียวกัน แตต่อ้งระบุประเภทกลุม่รายการจ่ายสินไหมให้ได้ว่าเป็น การประมาณ 
   การจ่าย สินไหมในรายการใดและปรบัปรุงการจ่ายสินไหมในรายการใด 
 
6. ในกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองอื่นๆ รหัสความคุ้มครอง (6) ใช้ตารางใด    

 ตอบ  ใชต้ารางในภาคผนวก รหัสมาตรฐานสําหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หน้าที่ ก-8 ตารางท่ี 7 
  รหัสความคุ้มครองพิเศษ และหากบริษัทประกันภัยใดมีความคุ้มครองพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากทีต่าราง
  ระบุ รบกวนแจ้งมายังคณะทาํงาน เพ่ือดําเนินการปรับเพ่ิมรหัสความคุม้ครองพิเศษอีกครั้ง 

 
7. กรณีรถมอเตอร์ไซด์มตีัวเลขทะเบียนรถมากกว่า 3 หลักจะให้บันทึกอยา่งไร เน่ืองจากในคําอธิบายเพ่ิมเติมระบุให้มี 
   เพียง 3 ตัวเท่าน้ัน 
     ตอบ  ให้บันทึกข้อมลูและส่งตามจริง 
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8. การขอข้อมลูเก่ียวกับผู้เอาประกันภัยจะถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัหรือไม ่
    ตอบ  การรายงานข้อมูลผู้เอาประกนัภัยเข้าโครงการ Insurance Bureau ตอ้งมีประกาศ ข้ึนมารองรับเหมือน

  การรายงานข้อมูลผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
9. กรณีจ่ายสนิไหมของคนเดียวกัน วันเดยีวกัน หลายความคุ้มครอง ตอ้งส่งรายการแยกตามความคุ้มครองใชห่รือไม่ และ 
   หากส่งรายการแยกแล้วปรากฏว่าการจ่ายครั้งน้ันตอ้งการ Close Claim ด้วย จะใหส้่งสถานะ Claim เป็นค่า 2 ทกุ 
   รายการหรอืไม่ 
     ตอบ  ตอ้งนําส่งข้อมลูสินไหมทดแทนแยกรายการตามความคุ้มครอง และหากตอ้งการปิด การจ่ายสินไหม

  ทดแทนต้องส่งสถานะ “2” เข้ามาทุกรายการ 
 
10. หากมีการนําส่งข้อมูลแบบใหม่ ข้อมูลท่ีติด Error จากระบบเก่า ยังคงต้องส่งแก้ไขหรือไม่ 
     ตอบ  รายการข้อมลูที่ตดิ Error จากระบบเก่า ยังคงต้องแก้ไขให้ถูกตอ้งครบถ้วนทุกรายการ 
 
11. ในคอลัมภ์ ชือ่ของผู้เอาประกันภัย จําเป็นตอ้งมี Title ด้วยหรอืไม ่
      ตอบ   การนําส่งข้อมลูชือ่ผู้เอาประกันภัย ไม่ได้บังคับตอ้งระบุคํานําหน้า 
 
12. วันที่รับเบ้ียประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย กับวันที่รับเบ้ียปรประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้า ได้หรือไม ่
      ตอบ   ให้รายงานตามวันจริง  
 
13. เลขที่บัตรประชาชน/ทะเบียนการค้า กรณีมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้น เช่น มลูนิธิสายใจไทย ซึ่งไม่มีเลขที่ทะเบียน    
         การค้า ตอ้งรายงานข้อมลูอย่างไร 
     ตอบ   ตอ้งรายงาน และทุกหน่วยงานต้องมีเลขทีท่ะเบียนนิติบุคคล  

14. มีโปรแกรมให้บริษทัตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให ้คปภ. เหมอืนที่ปัจจุบันมีโปรแกรมของ TID ให้เชค็ Error ก่อนหรือไม ่
      ตอบ  มี 
 
15. หมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก ของข้อมูลรถยนต์ภาคบังคับได้ทําการยกเลิกนําส่งแลว้ ทําไมแบบโครงสร้างข้อมูลภาค 
     สมัครใจ แจ้งให้ระบุเลขบาร์โค้ด มีค่า Not Null/Not Blank ด้วย       
   ตอบ   - สําหรับการนําส่งข้อมูลรถยนต์ภาคบังคับ ได้มีการยกเลิกการนําส่งข้อมูลเลขสติ๊กเกอร์ และถูกแทนที่

  ด้วยการนําส่งหมายเลขบาร์โค้ด 13 หลักแทน ดังน้ันหมายเลขบาร์โค้ด 13 หลัก ยังไม่ถูกยกเลิก ต้อง
  นําส่งเข้ามา  

     - สําหรับการนําส่งข้อมูลรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้มีการกําหนดให้ระบุหมายเลขบาร์โค้ด เพ่ือรองรับกรณี
  การขายกรมธรรม์ภาคบังคับควบภาคสมัครใจ (Combine Policy) หากบริษทัประกันภัยใดขาย 
  กรมธรรม์เฉพาะภาคสมัครใจอย่างเดียว สามารถระบุเลขบาร์โค้ดเป็นค่าว่างได้   
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  16. ช่องทางการจําหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ (7-eleven) ให้บริษัทประกันภัยระบุเป็นช่องทางการจําหน่ายใด   
  ตอบ  ช่องทางการจัดจําหน่าย ให้บริษัทประกันภัยนําส่งข้อมูลตามประกาศของสํานักงาน คปภ. เรื่อง กําหนด

  หลักเกณฑ์ วิธีการออกการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศ
  ภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552   

    
  17. ทําไมมีการนําส่งข้อมูลรหัสจังหวัด, อําเภอ, ตําบล แต่ไม่มีรหัสไปรษณีย์    
      ตอบ  มี  
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  ประกันภัยเบด็เตล็ด 
 
1. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตลด็/ทะเลและขนส่ง ลําดับที่ 48, 49 แตกต่างกันอย่างไร 

ตอบ  เข้าใจว่า ประเด็นคําถามน้ีคือ กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน เพราะใน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด / ทะเลและ
 ขนส่ง ลําดับที ่48-49 ไม่มี ส่วนคําตอบรบกวนดูที่ ถาม-ตอบ กรมธรรม์ประกันภัยทรพัย์สิน 

 
2. กรมธรรม์ความรับผิด รหสัจังหวัด อําเภอ ตําบล กรณีคุ้มครองในประเทศเป็นการคุ้มครองทั่วราชอาณาจักรให้ระบุ

รหัสอย่างไร 
ตอบ   หมายถึงรายการท่ี 24 สถานประกอบการ และ 25 อาณาเขต ใชห่รือเปล่าคะ รายการที่ 24 ให้ระบุเป็น
 ข้อความ ไม่เกิน 200 ตัวอกัษร ส่วนรายการที่ 25 อาณาเขต ระบุเป็นรหัสประเทศ ถ้าคุ้มครองใน
 ประเทศไทยระบุ “THA”  

 
3. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รายการท่ี 15-16 ในตารางผู้รับผลประโยชน์ กรณผีู้เอาประกันมมีากกว่า 1 ชื่อ

จะส่งชื่อผู้รับผลประโยชน์ซ้ํากันทุกรายการหรือไม ่
 ตอบ  ส่งรายการผู้รับผลประโยชน์ซ้ํากันทุกราย ใช่คะ ตัวอย่าง มีผู้เอาประกันภัย 3 คน  
ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รบัผลประโยชน์ 

 
Field 
1-5 

Field6 Field7 Field8 
ชื่อ-นามสกุลผูเ้อา

ประกันภัย 

Field 
9-14 

Field15 
ชื่อผู้รับผลประโยชน์คนที่ 

1 

Field 
16-18 

…. 1 1 นายสมศักดิ์ ใจซือ่ .. นางสมใจนึก ใจซือ่ … 
…. 2 1 นางสาวสมฤทัย ใจซื่อ .. นางสมใจนึก ใจซือ่ … 
…. 3 1 นายสมชาย ใจซื่อ .. นางสมใจนึก ใจซือ่ … 

 
 
 
 

4.  ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด/ทรัพย์สิน  กรณสีถานที่เอาประกันภัยมมีากกว่า 1 สถานท่ี จะให้รายงาน  
อย่างไร 

  ตอบ    รายงานสถานที่เอาประกันภัย  Location ที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสดุ  
 
5. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด จํานวนเงินเอาประกันภัย เบ้ียประกันภัย ค่าบําเหน็จ ให้รายงานเฉพาะในส่วน

ของบริษัทฯ กรณีเป็น Co-Insurance ใช่หรือไม ่และใชกั้บทุกประเภทการรับประกันภัยใช่หรือไม ่
 ตอบ  ในกรณีกรมธรรม์ประเภท Co-Insurance ให้รายงานเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ ที่รับผดิชอบ    
และใช้กับทุกประเภทการรับประกันภัย 
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6. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใต้รายการที่ 18 ลกัษณะ/ประเภทธุรกิจ “การประกันความเส่ียงภัยทุก
ชนิด” ต่างจาก IARs อย่างไร 
 ตอบ  ต่าง เพราะลักษณะภัยต่างกัน   

 
7. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใต้รายการที่ 18 ลกัษณะ/ประเภทธุรกิจ ที่กําหนดให้ใชร้หัสตามพิกัดอตัรา

เบ้ียประกันภัย ให้ใช้พิกัดอะไร 
 ตอบ  พิกัดอตัราเบ้ียตามประเภทการรับประกันภัย  

 
8. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ภายใต้รายการท่ี 18 ไมต่อ้งส่ง

รายงานใช่หรือไม่ 
 ตอบ  ตอ้งรายงานทุกรายการการรับประกันภัยของการประกันภัยเบ็ดเตลด็ ดตูาม ตารางที่ 2 
ประเภทงานหลักและประเภทงานย่อยของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่หน้า ก-3 

 
9. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ภายใต้รายการที่ 21 จํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกกรณีที่มีการกําหนด  

     Deductible ไว้มากกว่า 1 เช่น กรมธรรม์งานก่อสร้างมี Deductible หลายส่วน เช่น ตัวงาน เคร่ืองจักร TP เป็นต้น  
     ตอ้งรายงานอย่างไร 

 ตอบ  รายงานยอดรวมของ Deductible  
 

10. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรายงานข้อมูลภายใต้กรมธรรม์ Package ที่มีความคุ้มครองอยู่หลายส่วน 
เช่นหมวดที่ 1 ทรัพย์สิน หมวดที่ 2 ความรับผิดบุคคลภายนอก หมวดที่ 3 ประกันโจรกรรม ฯลฯ จะให้รายงานทุน     
ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยอย่างไร จะให้รายงานเฉพาะหมวดแรกอย่างเดียวหรือตอ้งรายงานทุกหมวด ถ้าต้อง 

     รายงานทกุหมวดจะรายงานอย่างไร   
 ตอบ  กรณีที่ 1 ถ้ามีการออกกรมธรรม์แยกตามประเภทกรมธรรม์ ให้รายงานตามประเภทกรมธรรม์น้ันๆ คะ 
  กรณีที่ 2 ถ้ามีการออกกรมธรรม์รวมอยู่ใน 1 ฉบับ เข้าใจว่าเป็นกรมธรรม์ที่ขออนุญาตจากทาง สํานัก
   งานคปภ.เป็นกรณีพิเศษ ต้องพิจารณาว่าอยู่ในหมวดไหน เช่น หมวดทรัพย์สิน หรือ หมวด
   ความรับผิดตามกฎหมาย ก็ให้รายงานตามหมวดน้ัน เช่น หมวดทรัพย์สนิ รหัสประเภทงานหลัก
   จะเท่ากับ “01” ส่วนรหัสประเภทงานย่อยกรณีน้ีตอ้งรายงานเป็น “99” 

 
11. ช่วยสรุปรูปแบบการนําส่งรหัสประเภทงานหลัก (ลําดับที่ 2) และประเภทงานย่อย (ลําดับที่ 3) ของตาราง

กรมธรรม์ 
ตอบ  รูปแบบการนําส่งรหัสประเภทงานหลัก (ลําดับท่ี 2) และประเภทงานย่อย (ลําดับที่ 3) ของ 
ตารางกรมธรรม์ อ้างอิงตารางในภาคผนวก รหัสมาตรฐานสําหรับการประกันภัย เบ็ดเตล็ด หน้าท่ี ก-3 
ถึง ก-4 ในตารางที่ 2 ประเภทงานหลักและประเภทงานย่อย ของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และจะเพ่ิม
เอกสารให้ดาวน์โหลดการรายงานข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดผ่านช่องทางการของทางสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 
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12. ข้อมูลขนาดของเครื่องยนต์ (ซี.ซี.) ที่บริษัทประกันภัยต้องนําส่งเพ่ิมในตารางกรมธรรม์ คณะทํางานจะดําเนินการ   
ปรับหน้าตารางกรมธรรม์ให้รวมข้อมูลเหล่าน้ีได้หรือไม่ 

  ตอบ  ข้อมูลขนาดเครื่องยนต์ (ซี.ซี.) มีระบุอยู่ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ ประกันภัยความรับ
  ผิดจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก 

   13.  ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ ลําดับที่ 15 (ผู้รับประโยชน์คนที่ 1) และลําดับท่ี 16 (ผู้รับประโยชน์
คนที ่ 2) กรณมีีผู้เอาประกันภัยหลายคน แต่มีผูรั้บผลประโยชน์คนเดียวจะต้องนําส่งข้อมลูผู้รับผลประโยชน์ซ้ําเข้ามา
ในทุกรายการหรือไม ่

  ตอบ  ให้ส่งชือ่ผู้รับผลประโยชน์ 1 เข้ามาในทุกรายการตามจํานวนผู้เอาประกนัภัย 
 

14. ในกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด/ทะเลและขนส่ง กรณีมคีวามคุ้มครองมากกว่า 3 ความคุ้มครอง จะระบุอย่างไร  
ตอบ  ปรับปรุงเพ่ิมตารางความคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
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ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 

1. ในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ตารางที่ 3 รหสัประเทศ ไม่มีประเทศไทย ถ้าประเทศต้นทาง ปลายทางเป็น
ประเทศไทยตอ้งระบุอย่างไร 
 ตอบ  รหัสประเทศไทย = “THA” 

 
2. กรณีทีก่รมธรรม์ต้นปีออกเป็น Open Policy แบบ Non Deposit Premium และระหว่างปีออกเป็น Certificate  
      Policy แล้วรายการเบ้ียประกันภัยท่ี Open Policy = 0 ได้หรอืไม ่และการรายงาน Certificate Policy แต่ละ 
      เที่ยวของเดือนเป็นรอ้ยเท่ียวตอ้งรายงานเที่ยวเรือย้อนหลังในลักษณะสลักหลัง (U) หรือเป็นการรายงานแบบ   
      สถานการณ์ส่งข้อมูล (N)  
 ตอบ  ให้รายงานข้อมูล Policy เป็นรายเท่ียวท่ีมีการขนส่งตามCertificateและTIDปรับปรุงโครงสร้าง 

ให้รองรับการสง่ข้อมูลกรมธรรม์ที่ม ีทุน ,เบ้ีย และอตัราเบ้ีย เป็น 0 ด้วย   
 

3. กรณีทีก่รมธรรม์ ทีอ่อก  ระบุจํานวนเงินเอาประกัน  และ เบ้ียประกันภัย ไม่ได้  
       สามารถ รายงาน จํานวนเงินเอาประกันภัย = 0 ,เบ้ียประกันภัย = 0และอตัราเบ้ียประกันภัย =0  ได้   
       หรือไม ่ตามโครงสร้าง ห้ามเป็น 0 กรณีเป็นกรมธรรม์    

  ตอบ    ให้บริษัทประกันภัยรายงานข้อมูลเข้ามาตามความเป็นจริง  
 

4. การประกันภัยทางทะเลและขนส่งโดยปกตติ้อง มีการกําหนด ชือ่เรือ และ Voice เรือหรือเที่ยวเรอื  ในโครงสร้าง ไม่      
      ตอ้งรายงาน ข้อมลู หรือไม่  

 ตอบ   ให้บรษัิทประกันภัย รายงานข้อมูล “ชือ่เรอื” และ “Voiceเรือหรือเท่ียวเรือ”เข้ามาด้วย  
 

5. จํานวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกของการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีการกําหนดเป็น   
     ข้อความจะให้รายงานอย่างไร ตามแบบกําหนดให้ส่งเป็นตัวเลขที่น้ัน( และการรับประภัยอื่นๆ  ดว้ย 

ตอบ  ปรับปรุงโครงสร้างให้รองรับความรับผิดส่วนแรก เป็นข้อความได้ด้วย โดยการเพิ่มฟิลล์รองรับ 
                  ข้อความ “ความรับผิดส่วนแรก …” คือ 1) จํานวนเงินความรับผิดส่วนแรก กําหนดเป็น Number(12,2) 
           2) ความรับผิดส่วนแรก  กําหนดเป็น  String (100)      
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 ประกันภัยอบุัติเหตุและสุขภาพ 
 

1. ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ กรณียกเลิกกรมธรรม์ ตารางกรมธรรม์ รายการที่ 6 ส่งค่า “6” (ประเภท
รายการ) แล้ว รายการที่ 25 เบ้ียประกันภัยส่งค่าอย่างไร และจะสัมพันธกั์บตารางรับ/คืน เบ้ียประกันหรือไมอ่ย่างไร 
 ตอบ  เบ้ียประกันภัย ส่งเป็นค่าตดิลบตามสลกัหลัง 

 
2. ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (ก-3 [06,02], [06,03]) หากไม่สามารถแยกประเภทได ้ไมส่ามารถระบุชือ่ได้

จะต้องส่งข้อมลูอย่างไร 
 ตอบ  ประเภท 06,02 หมายถึงกธ.อุบัติเหตุกลุ่มทีร่ะบุสมาชิกได้ หมายถึงกรณีที่สามารถระบุชื่อผู้เอา 
  ประกันภัยได ้   
  ประเภท 06,03 หมายถึง กธ.อุบัติเหตุกลุม่ที่ไม่สามารถระบุสมาชิกได้ (หมายถึง ระบุชื่อไม่ได้) ให ้
 รายงานเป็น ประเภทของผู้เอาประกันภัย ทีอ่อกในกธ. เชน่ พนักงานทํางานในสํานักงาน 100 คน ,  
 พนักงานทํางานนอกสํานักงาน 20 คน, ผู้บริหาร 10 คน เป็นต้น 

 
3. กรมธรรม์อบัุติเหตรุายปี เดี่ยว กลุม่ และนักเรียน ที่ปัจจุบันส่งข้อมลูเป็น Excel จะมีการยกเลิกการส่งหรือไม่เมือ่เริ่ม   
      ใช้โครงสร้างข้อมูลฯ (ปัจจุบันไม่มีการส่งข้อมลู PA เป็น Text file) 

 ตอบ  ถ้ามีการนําส่งข้อมลูในโครงการ IBS. สมบูรญ์ แล้ว ยกเลกิการนําส่ง Excel 
 
4. กรมธรรม์อบัุติเหตทุี่ส่งรายปีจะถูกยกเลกิไปหรือไม ่หากมีการส่งแบบรายเดือนแล้ว 

 ตอบ  ถ้ามีการนําส่งข้อมลูในโครงการ IBS.รายเดอืนแล้ว ยกเลิกการนําส่งรายปี 
 
5. กรณีทีก่รมธรรม์ ทีอ่อกระบุจํานวนเงินเอาประกัน และเบ้ียประกันภัย ไม่ได ้สามารถ รายงาน จํานวนเงิน 
       เอาประกันภัย =  0 ,เบ้ียประกันภัย = 0และอตัราเบ้ียประกันภัย =0  ได้หรือไมต่ามโครงสร้าง ห้ามเป็น 0  
        กรณีเป็นกรมธรรม์    
  ตอบ  ให้บริษัทประกันภัยรายงานข้อมลูเข้ามาตามความเป็นจริง 
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ประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัย 
 

1. รายการโครงสร้างข้อมูลใหม่ภายใต้เง่ือนไข Not Null / Not Blank เป็นข้อมลูบังคับที่บริษัทต้องนําส่งและขาดไมไ่ด้ใช่
หรือไม ่หากไมใ่ช ่ทางบริษัทฯ จะทราบไดอ้ย่างไรว่าข้อมลูไหนเป็นข้อมลูบังคับข้อมลูไหนเป็นข้อมลูที่สามารถเว้นได ้
 ตอบ  รายการโครงสร้างข้อมูลใหม่ เป็นข้อมลูบังคับที่บริษัทประกันภัยต้องนําสง่ ส่วนกรณีที่มบีางข้อมูล ที่
  สามารถขาดได ้ให้พิจารณาจากเอกสาร แบบรายการโครงสร้างข้อมลูในคอลัมน์ “การตรวจสอบข้อมลู
  ข้ันต้น” ถ้ามีการแจ้งว่า Not Null/Not Blank หมายถึงฟิลดด์ังกล่าวเป็นข้อมลูบังคับ 

  
2. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงให้มชี่องกรอกข้อมลูที่ตอ้งนําส่งให้ครบเหมอืนกรมธรรม์

อัคคีภัยหรอืไม ่ 
 ตอบ  กรณีถ้ามีข้อมลูไม่ครบถ้วนตามประกาศ ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ใหค้รบถว้น 

 
3. รายการท่ี 8 (ลําดับที่สลักหลัง) ระบุไว้ว่าหากลําดับที่สลักหลัง = 1 ประเภทสลักหลงัต้องไมใ่ช ่6 (เข้าใจว่าประเภทสลัก

หลังที่ 6 หมายถึงสลักหลังยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย) จําเป็นต้องเปน็เช่นน้ีหรือไม ่เพราะในความเป็นจริงสลักหลัง
ยกเลิกสามารถเป็นการทําสลักหลังฉบับแรกได ้
 ตอบ  มีการแก้ไขขอ้ความในเอกสาร แล้วคะ จะนําขึ้นให้ Download ใหมอ่ีกคร้ัง 

 
4. เน่ืองจากระบบของบริษัทฯ จะบันทึกและมีหมายเลขลาํดับที่ของการแก้ไขภายในเป็นหมายเลขลําดับที่ของสลักหลัง 

เช่น การแก้ไขเน่ืองจากการพิมพ์ข้อความผิดจากข้ันตอนของการคีย์ข้อมลูก่อนส่งเอกสารให้ลูกค้า หรอืเก่ียวกับการ
แก้ไขข้อมูลในส่วนของการประกันภัยตอ่ อยากทราบว่าการแก้ไขเหล่าน้ีไม่เข้าข่ายข้อ 1-7 ภายใต ้“ประเภทรายการ
ข้อมลู” หรอืไม่ บริษัทฯ ตอ้งนําส่งข้อมูลเหล่าน้ีหรือไม่ หากต้องส่งแลว้จะตอ้งอ้างอิงด้วยหมายเลขใด 
 ตอบ  กรณีดังกล่าวเข้าใจว่าเป็น สลักหลัง ที่ไม่กระทบกับเบ้ีย ให้รายงานข้อมลูในฟิลด์  

   ประเภทรายการข้อมลู = 4 
 
5. ขอความหมายหรือตัวอย่างของ วันที่ออกเอกสาร และ วันท่ีทําสญัญา 

 ตอบ วันท่ีออกเอกสาร =วันที่ทํากรมธรรม์, หรอืวันท่ีทําสลักหลัง 
  วันท่ีทําสัญญา = วันที่ผู้เอาประกันภัยตกลงทําสัญญากับบริษัทประกันภัย 

 
6. ในกรณีท่ีเป็นสลักหลัง วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง (19) และวันที่เริม่ความคุ้มครอง (20) ให้ระบุเป็นเดียวกันใชห่รือไม ่ 

 ตอบ  ไม่ใช ่วันท่ีมผีลบังคับของสลักหลัง หมายถึง สลักหลังดังกลา่วเร่ิมมีผลบังคับ ณ วันไหน ส่วนวันที่เร่ิม
  ความคุ้มครองหมายถึง วันที่เร่ิมความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
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7. รายการที่ 36 ในกรณีที่มทีนุประกันภัยก้อนเดียวแตคุ้่มครองสถานที่เอาประกันภัยมากกว่า 1 สถานที่ โดยท่ีไม่ไดแ้ยก
ทุนประกันภัยของแต่ละสถานที่มาให้ จะตอ้งรายงานอย่างไร 
 ตอบ  ตัวอย่างการส่งข้อมลู 

      กธ.มีทุนประกันภัยรวม ทั้งกรมธรรม์โดยมี สิ่งปลูกสร้าง 30,000,000 บาท เฟอร์นิเจอร ์10,000,000    
     บาท  เครือ่งจักร 50,000,000 บาท คุ้มครอง 3 สถานที่ตั้งทรัพย์สนิ การรายงานจะเป็นดังน้ี 
 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 Field4  Field44 Field45 Field46 Field47 Field 48 Field49  

… 0 … 30,000,000 10,000,000 0.00 50,000,000 0.00 0.00 … 
… 1 … 30,000,000 10,000,000 0.00 50,000,000 0.00 0.00 … 
… 2 … 30,000,000 10,000,000 0.00 50,000,000 0.00 0.00 … 
… 3 … 30,000,000 10,000,000 0.00 50,000,000 0.00 0.00 … 

 
   การส่งข้อมลู ลําดับท่ีสถานที่ตั้งทรัพย์สิน ลําดับที ่0 หมายถึง รายการข้อมลูที่เป็นขอ้มูลรวมของท้ังกธ. 

ส่วน ลําดับที่ตัง้ท่ี 1,2,3 จะเป็น จะเป็นรายละเอียดของแตล่ะสถานทีต่ัง้ โดยในกรณีเช่นน้ี ถ้าไมส่ามารถแยกได้ 
อนุโลมให้ส่งเป็น ยอดรวมในทุกๆ ลําดับท่ีตัง้ได้ 

    

8. รายการที่ 49 ระบุไว้ว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมของรายการทรัพย์สินที่ไม่สามารถแยกได้ตามรายการ 43 44 45 
46 หรือ 47 ทีถู่กตอ้งเป็นรายการท่ี 44-48 ใช่หรือไม ่
 ตอบ  ใช ่และมีการแก้ไขข้อความในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะนําขึ้นให้ Download ใหมอ่ีกคร้ัง 

    
9. รายการท่ี 49 ต่างจากรายการท่ี 48 อย่างไร 

    ตอบ  รายการที่ 48 หมายถึง จํานวนเงินเอาประกันภัยรายการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก รายการ สิ่งปลูกสร้าง,     
      เฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักร, สตอ็กสินค้า 
  รายการที่ 49 หมายถึง จํานวนเงินเอาประกันภัยที่เป็นรายการ สิ่งปลูกสร้าง, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักร, 
  สตอ็ก สินค้า หรือรายการอืน่ๆ ที่ไม่สามารถแยกได้ จะนํามารายงานที่รายการ 49 เชน่   
  กธ.อัคคีภัย คุม้ครอง 2 สถานที่ตั้งทรัพย์สนิ 
  สถานที่ตั้งที ่1 ทุนประกันภัยสําหรับทรัพย์สนิ 50,000,000 บาท 
  สถานที่ตั้งที ่2 ทุนประกันภัยสําหรับ ทรัพย์สิน 100,000,000 บาท 
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 Field4  Field44 Field45 Field46 Field47 Field 48 Field49  
… 0 … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000 … 
… 1 … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000 … 
… 2 … 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000 … 
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10. สําหรับรายงานที่ 56-69  
     ก. ตอ้งรายงานสําหรับกรมธรรม์ IARs และ BI ด้วยหรือไมห่รือใชส้ําหรับกรมธรรมอ์ัคคีภัยอย่างเดียว 

 ตอบ  ตอ้งรายงาน 
  ข. หากต้องรายงานจะให้รายงานอย่างไร ในกรณีท่ี Sub-limit ของกรมธรรม์ IARs และ BI เป็น Limit รวมกัน 

 ตอบ  ในความคุ้มครองแต่ละรายการให้รายงานมาเป็นยอดรวมเลยได้ เน่ืองจากจะสามารถตรวจสอบได้ ทุนใน
  แตล่ะรายการเป็นทุนรวมกันมาหรือไม ่โดยจะดูจาก รายการท่ี 36 จํานวนเงินเอาประกันภัย (จะเป็น
  จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมตามสถานที่ตั้งทรัพย์สิน ซึ่งรายการนี้จะเป็นทุนที่รวม BI ด้วยแล้ว) 

  ค. ในกรณีท่ีมีหลายสถานท่ีเอาประกันภัยแต่ Sub-limit ที่ให้ เป็น Sub-limit เดียวสําหรับทุกๆสถานที่เอาประกันภัย 
ไม่ได้เป็น Sub-limit ตอ่สถานที่เอาประกันภัย จะตอ้งรายงานอย่างไร 
 ตอบ ให้ส่งทุนรวมมาในทุกๆ ลําดบัที่ตั้งทรัพย์สนิ (ดูตัวอย่างจากข้อ 8.) 

 
11. รายการที ่71 ความรับผดิส่วนแรก กรณีท่ีกรมธรรม์มีการระบุ Deductible ไว้สาํหรับหลายรายการจะให้รายงาน
อย่างไร และหาก Deductible ระบุเป็น % เช่น 10% ของจํานวนทุนเอาประกัน จะตอ้งรายงานอย่างไร 
 ตอบ  ปรับปรุงโครงสร้างให้รองรับความรับผิดส่วนแรก เป็นข้อความได้ด้วย โดยการเพิ่มฟิลล์รองรับ 
                  ข้อความ “ความรับผิดส่วนแรก …” คือ 1) จํานวนเงินความรับผิดส่วนแรก กําหนดเป็น Number(12,2) 
                 ความรับผิดส่วนแรก  กําหนดเป็น  String (100 
 
12. ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน สถานะของการส่งข้อมลู ถ้ายกเลกิใช ้D หรือ C (ข้อมลูในเอกสารท้ัง 2 ชดุไม่

เหมือนกัน) 
 ตอบ  สถานะของการส่งข้อมูล กรณียกเลิกรายการ ให้ใช้ “C” 

 
13.  ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน รหสับล็อกยังใช้เหมือนเดิมหรอืไม่ เน่ืองจากในรหัสบลอ็กจะม ีอําเภอ/จังหวดั ด้วย

ซึ่งรหัสดังกล่าวอาจจะไม่เหมอืน รหสัตําบล/อําเภอ/จังหวัดใหม ่
 ตอบ  รหัสบลอ็ก ยังใช้เหมอืนเดิมตามพิกัดอตัราเบ้ียประกันอคัคีภัย 

 
14. ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน การปิด Claim สถานะ “2” ตอ้งส่งทุกๆ ประเภทการจ่ายหรือไม ่

 ตอบ  กรณีที่มีการจ่ายหลายๆ ประเภทรายการ พร้อมกับปิดเคลม ในคราวเดียวกัน การรายงานสถานะปิด     
  เคลมต้องรายงานทุกประเภทการจ่าย 

 
15. ในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน อตัราส่วนลดอื่นๆ ประกอบด้วยสว่นลดใดบ้าง รวม Long term หรือไม ่

 ตอบ ไม่ได้รวมส่วนลด Long Term  
 
16. กรณีที่สถานประกอบการที่ตอ้งให้ระบุไม่เกิน 200 ตวัอักษร / 1 ครั้ง หากมีกรณท่ีีเกิน 200 ตัวอักษรจะตอ้ง 
     ทําอย่างไร 

 ตอบ  เพ่ิมขนาดการนําส่งข้อมลู ให้เป็น 500 ตัวอักษร 
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17. กรณีทําสลักหลังเพ่ิมทุนพร้อมทั้งมีการเปล่ียนแปลงผู้เอาประกันในสลักหลังฉบับเดียวกัน ในส่วนของ field ประเภท
รายการข้อมลู (ลําดับฯ) จะระบุเป็นค่าใด ระหว่าง 

  2 = ข้อมูล ส/ล กรณีปรับเบ้ียเพ่ิม หรอื 
  5 = ข้อมูล ส/ล กรณีเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันภัย 
  ตอบ ให้ระบุค่า 2 (ข้อมูลสลกัหลัง-ในกรณีมีการปรับเบ้ียเพ่ิม) 
 
18. ตารางรายการกรมธรรมป์ระกันภัยลําดบัที่ 35 (พ้ืนที่ภายในอาคาร) การตรวจสอบข้อมลูขั้นต้นแจ้งให้ระบุว่ามีความ   
     ยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร หากพ้ืนที่จริงมีมากกว่า 100 ตารางเมตร (3 หลัก) จะให้ระบุข้อมลูอย่างไร 
  ตอบ  ให้ระบุค่าตัวเลขจํานวน 10 หลัก และทศนิยม 2 หลัก 
 
19(**). ในกรณีที่กรมธรรม์ไม่ได้ระบุทีอ่ยู่ในต่างประเทศให้ชดัเจน หรอืขอบเขตความคุ้มครองในต่างประเทศเป็น  
         Worldwide (ทั่วโลก) จะให้ระบุไว้ในข้อ 3 อย่างไร 

 ตอบ  ไม่เข้าใจคําถาม 
 
20(**). รายการที่ 52 ในกรณีเป็นกรมธรรมค์วามเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทีม่ีการขยายความคุ้มครองไปถึงการประกันภัย 
        เครือ่งจักร จะตอ้งรายงานเบ้ียประกันภัยอย่างไร แยกรายงานการประกันภัยเคร่ืองจักรไปที่เบ็ดเตล็ดใช่หรอืไม่    
        หรือใหร้วมอยู่ภายใตท้รัพย์สิน และหากเบี้ยประกันภัยไม่ได้แยกจะต้องรายงานอย่างงไร  

  ตอบ  ไม่เข้าใจคําถาม 
 
21. การส่งข้อมูลของกรมธรรม์อัคคีภัย และ IARs ทุกๆ สปัดาห์ (โดยใช้ Format เก่า) จะถูกยกเลิกไปหรือไม ่หากไม่  
        ยกเลิกจะให้ใช้ในรูปแบบใด 

  ตอบ  เมือ่โครงการ IBS. แล้วสมบูรญ ์ใหย้กเลิกการนําส่งรูปแบบเดิม และให้นําส่ง ใน IBS. ทุก 7วันเหมือนเดมิ 
 
22. กรณี ทีท่างบริษัทประกันภัยใช้เลขที่กรรมธรรม์ /เลขสลักหลังตลอดชีพ คือเมือ่นํากรมธรรม์/สลกัหลัง   
        น้ันมาตอ่ออายุในปีตอ่ไปยังคงเป็นเลขเดิมให้รายงานอย่างไรตามโครงสร้างห้ามซ้ํา(ของระบบงาน Non-Moto ) 

 ตอบ  ให้นําสง่ เลขที่กรรมธรรม์ /เลขสลักหลัง  ตามเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย  

 
หมายเหตุ    

          คําถามข้อที่ (**)  :  ไม่เข้าใจคําถาม  
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  แผนการดําเนินงานและกระบวนการนําส่งข้อมูล 
 
1. เน่ืองจากทางบริษัทมีโครงการพัฒนาระบบตามแผนพัฒนาระบบของบริษัทซึ่งไม่ได้วางแผนเผ่ือในเร่ืองของการจัดทํา

ระบบการส่งข้อมลูตามโครงการ IBS หากบริษัทไม่สามารถทดสอบได้ทันตามกําหนดการของ คปภ. ทางบริษัทจะตอ้ง
ทําอย่างไร 

  ตอบ   สําหรับระยะเวลาในโครงการ Insurance Bureau น้ี เวลาเหลืออีกประมาณ 10 เดอืน น่าจะเพียงพอ
 สําหรับบริษัทที่จะทําการทดสอบระบบ เตรียมข้อมูลปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกับโครงสร้างใหม ่
 ท่ีประกาศ 

 
2. การติดตั้ง CA ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งมี Spec เครื่อง อย่างไรบ้างในการที่จะทําให้สามารถ Upload ข้อมลูได้

 ตอบ  ตามนโยบายของ คปภ. น้ันไม่ได้จํากัดในเรือ่งผู้ให้บรกิาร CA และในส่วนคุณสมบัติของเครื่อง 
 คอมพิวเตอร ์ไม่ได้มีการกําหนดว่าจะตอ้งใช้คุณสมบัตขิองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างไร ข้ึนอยู่กับปริมาณ 
 ข้อมลูของท่านว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 
3. กรณีนําเข้าข้อมลูผ่านระบบ i-Form ไม่ทัน และนําเข้าข้อมลูในเดอืนถัดไป ระบบจะบันทึก เป็นงานของข้อมูลเดอืนใด  
     และมีทีใ่หร้ะบุข้อมลูว่าเป็นงานเดือนใดหรอืไม ่รวมทั้งในกรณีของระบบอัพโหลดไฟล์ด้วย 
  ตอบ  ระบบ i-Form จะยึดตามวันที่นําเข้าข้อมลู (System Date) และในส่วนของการอัพโหลด ระบบจะยดึ

 ตามตําแหน่งของชือ่ XML File  
 
4. CA ที่บริษัทใช้อยู่น้ันมีการใชส้่งข้อมูลแบบ Real-time กับสํานักงาน คปภ. อยู่แล้ว ไม่ทราบว่า สามารถใช้ CA เดิมได้

หรือไม ่หรอืควรใช้ CA แยกต่างหาก และในกรณีมีผูใ้ช้งานหลายคนจะตอ้งใช ้CA ที่เป็น แบบนิติบุคคลหรอืแยก
รายบุคคล  

  ตอบ   ในโครงการ Insurance Bureau ไม่ได้จํากัดเร่ืองของ CA ว่าจะต้องเป็นแบบใด ทางสํานักงาน คปภ. 
 อนุญาตให้ใช้ CA จาก ผูใ้ห้บริการ CA ค่ายใดก็ได้ เพียงแต่จะตอ้งดําเนินการลงทะเบียนก่อน เพ่ือสามารถระบุได ้

          ว่านําส่งข้อมลูมาจากท่ีใด และ CA น้ันตอ้งไม่หมดอายุ และมีข้อจํากัดในเรือ่งของเทคโนโลยีซึ่งไม่รองรับอปุกรณ์  
           เข้าและถอดรหัส (Token)  
 
5. อยากทราบเรื่องของกําหนดการดําเนินงานตอ่ไป ตามกําหนดการเดอืนพฤษภาคมเป็นช่วงฝึกอบรมสําหรับ UAT และ

ทดสอบระบบ จากน้ันเดือนกรกฎาคมเป็นชว่งเวลาทดสอบระบบกับบรษิัทประกันภัย ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันเพียงแค่ 2 
เดือนเท่าน้ัน ไม่ทราบว่ามีขั้นตอนในเรือ่งการให้ข้อมลูหรอืรายละเอียดหลังจากการประชมุน้ีอย่างไร 

  ตอบ    ภายในประมาณเดอืนเมษายน จะมีการเชญิทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายระบบสารสนเทศ (IT) มาประชุมเพ่ือ    
          ปรึกษาเร่ืองทางเทคนิค เช่น การต้ังค่า การส่งรับค่าพารามิเตอร์ เป็นต้น 
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6. เมือ่มีการนําส่งข้อมลูให้ระบบ Insurance Bureau แล้วบริษัทประกันภัยยังต้องนําส่งข้อมูลผ่านระบบเดมิหรือไม่ 
   ตอบ  หากระบบ Insurance Bureau สามารถเก็บข้อมลูครอบคลุมดังที่เคยจัดส่งผ่านระบบ เดิมแล้ว ทาง

 สํานักงาน คปภ. จะยกเลิกรายงานที่เคยจัดส่งทั้งหมด และกรณีสมดุ ทะเบียนประกันภัยทรัพย์สินที่ 
 บริษัทประกันภัยจะตอ้งลงรายการในสมุดทะเบียนภายใน 7 วัน ยังไมม่ีการยกเลิก ตอ้งรายงานข้อมูล 
 จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 
7. การทดสอบข้อมลูในเดอืน กรกฎาคม 2558 จะทดสอบทุกประเภทกรมธรรม์ใช่หรอืไม่ 
  ตอบ ทุกประเภทกรมธรรม์  
 
8. เมือ่โครงสรา้งข้อมูลฯ ทุกประเภท เร่ิมรายงานในวันที่ 1 มกราคม 2559 แล้ว แบบรายงานท่ีบริษัทฯ ตอ้งส่งหรือทํา

แบบรายงานเก็บไว้เพ่ือให้ คปภ. ตรวจสอบ เช่น ทบ.1 รายงานตามช่องทางการขาย รายงานกรมธรรม์ไมโครอินชวั
รันส์ หรือรายงานอื่นๆ จะตอ้งยกเลิกหรือไม ่

  ตอบ  บริษัทฯยังคงต้องจัดทาํรายงานเก็บ เพ่ือสํานักงานคปภ. เรียกตรวจสอบ (ตาม พรบ. ) 
 
9. รอบการส่งรายงานโครงสร้างข้อมูลฯ ใหม่ จะเป็นรอบรายเดือนใชห่รอืไม่ และจะกําหนดวันที่ส่งเป็นวันที่เท่าใด 
  ตอบ รอบการนําส่ง 

- MC   นําส่งภายในวันที่  20 ของเดอืนถัดไป  
- MV   นําส่งภายในสิ้นเดือนถดัไป 
- FI     นําส่งภายใน 7  
- MR,MI ,IAR, AP+H นําส่งภายในสิ้นเดอืนถัดไป 
-  

10. ถ้าระบบ IBS ทํางาน และมีการส่งข้อมลูสม่ําเสมอแลว้การทําทะเบียนรับประกันภัยทะเบียนสินไหม และการจัดส่ง
รายงานของกรมธรรม์และสินไหมที่เคยส่งเดมิให้กับ คปภ. จะยกเลิกไปในอนาคตหรอืไม ่

  ตอบ บริษัทฯยังคงต้องจัดทาํรายงานเก็บ เพ่ือสํานักงาน คปภ. เรียกตรวจสอบ (ตาม พรบ. ) 
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ประเด็นอ่ืน ๆ 

 
1. ระบบ Claim ที่ใช้อยู่ ถ้าปิด Claim แลว้ยอดประมาณที่ค้างอยู่จะถูก Auto Clean ให้เป็น Ø เพราะฉะน้ันจะส่งยอดที่

ค้างให้ไม่ได ้
  ตอบ ให้นําส่งจํานวนเงินสินไหมทดแทนค้างจ่ายเป็น 0 และส่งสถานะปิดเร่ืองรายการ สินไหมทดแทนเป็น

  รหัสสถานะรายการ “2” 
 
2. ชือ่แฟ้มข้อมูลท่ีห้ามซ้ําหากส่งไปตรวจแล้วไม่ผ่านในข้ันตรวจสอบข้ันต้นหรือเชิงลึกสามารถใช้ชือ่แฟ้มข้อมูลเดิมได้

หรือไม ่
  ตอบ  ไม่ได้ โดยจะต้องนําส่งลําดับทีแ่ฟ้มข้อมลูในงวดการรายงานข้อมูลใหม่ไม่ใหซ้้ํากับข้อมลูชดุเดมิ  
 
3. ลําดับท่ีการจ่าย Claim เป็นการเรียงลําดับต่อหน่ึง Claim Number ใช่หรือไม ่
  ตอบ  ใช ่ 
 
4. หากระบบไม่มีการเก็บเลขที่เช็ค สามารถส่งค่า Blank ได้หรอืไม ่
  ตอบ  ไม่สามารถนําส่งค่า Blank ได ้เน่ืองจาก คปภ.กําหนดใหส้่ง 
 
5(**). กรณี BND ถ้ามีเพ่ิมทนุประกันภัยและเพ่ิมเบ้ียประกันภัย ทุนประกันภัยที่ส่งจะเป็นทุนประกันภัยที่เพ่ิมแล้วเบ้ีย

ประกันภัยที่ส่งจะเป็นเบ้ียประกันภัยส่วนที่เพ่ิมเท่าน้ันใช่หรือไม ่และเหมอืนกันทุก Class ใช่หรอืไม ่
ตอบ  (ไม่เข้าใจคําถาม)  

 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    
               คําถามข้อที ่(**)  :  ไม่เข้าใจคาํถาม                                                             
 


