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คําถาม/ตอบ จากการสัมมนา
1. ในตารางความคุมครองมีใหแจงเบี้ยระดับความคุมครอง ถาไมสามารถหาเบี้ยระดับความคุมครองได
สงเปน ศูนย# ไดหรือไม
ตอบ กรณี ที่ กรมธรรม#ประกันภัย ไมไดแยกรายการความคุมครองยอยๆ หรือไมสามารถแยกทุ น
ประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัย ตามความคุมครองยอยๆ ใหรายงานดวยรหัสความคุมครองตามหมวด
ใหญ ยกตัวอยางเชน ประกันภัยโจรกรรม จะมีการกําหนดรหัสไวในตารางดังนี้
010100
ความคุมครองประกันภัยโจรกรรม
010101
ความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพย#สินที่เอาประกันภัย
010102
ความเสียหายตอตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย#สินที่เอาประกันภัย
ในกรณีนี้ ใหรายงานที่รหัส 010100
2. กรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สิน / กรมธรรม#ประกันภัยหลาย locations ตองรายงานทุก location แลวให
รายงานเบี้ยอยางไร เพราะเบี้ยเก็บเปนตอกรมธรรม#ประกันภัย
ตอบ สํ า หรั บ คํ า ถาม “กรมธรรม# ป ระกั น ภั ย ทรั พ ย# สิ น ” นี้ ไ มแนใจวา เป นกรมธรรม# ป ระกั น ภั ย
ทรั พย#สิ น ที่ต องรายงานในแบบรายการโครงสรางขอมู ล ประกัน ภั ยทรั พย# สิ น (ประกัน อั คคี ภั ยและ
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย#สิน) หรือวาเปน กรมธรรม#ทรัพย#สินที่อยูในหมวดหลัก ประกันภัยทรัพย#สิน
ของประกันภัยเบ็ดเตล็ด ขอตอบทั้ง 2 กรณีดังนี้
กรณีที่เปนกรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สินที่ตองรายงานในแบบรายการโครงสรางขอมูลประกันภัย
ทรัพย#สิน
กรมธรรม#หลาย Location ตองรายงานทุก Location ดังนี้
1. รายการที่เปนยอดรวมของทุกสถานที่ตั้งทรัพย#สิน ใหรายงานลําดับที่ภัยเปน 0
2. รายการที่แสดงรายละเอียดของแตละสถานที่ตั้งทรัพย#สินใหรายงานลําดับที่ภัยเปน
1,2,3,… (ขึ้นอยูกับจํานวนสถานที่ตั้งทรัพย#สิน)
เชน ใน 1 กรมธรรม#มี 5 สถานที่ตั้งทรัพย#สิน ตองรายงานขอมูล 6 รายการ โดยรายการ
ลําดับที่ 0 จะเปนรายการยอดรวมของทุกสถานที่ตั้ง
หมายเหตุ ดูรายละเอียดในเอกสารแบบรายการโครงสรางการประกันภัยทรัพย#สิน
กรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สินที่อยูในหมวดหลัก ประกันภัยทรัพย#สิน ของประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กรมธรรม#ประกันภัยหลาย Location หรือหลายสถานประกอบการ ใหรายงานทุนประกันภัย
และเบี้ยประกันภัย ตามหนาตารางกรมธรรม#ประกันภัย โดยวิธีการายงานรายละเอียด Location
หรือ สถานประกอบการที่มีมากกวา 1 สถานที่ จะดําเนินการหารือกับทาง OIC วาจะมีการรายงานใน
ลักษณะเชนใด
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3. กรมธรรม#ประกันภัยเบ็ดเตล็ด / กรณีทําสลักหลังไมเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัย & ผูรับประโยชน# น เพิ่ม
เบี้ย ตองรายงานขอมูลผูเอาประกันภัยใหมหรือไม
ตอบ รายงานขอมูลทั้งหมด ตามขอกําหนด
4. ผูรับผลประโยชน# กําหนดใหแก 2 หากมีมากกวา 2 จะระบุอยางไร
ตอบ ตามแบบโครสราง กําหนดใหสง 2 ราย เทานั้น
5. ในตารางคาสินไหมคอลัมน# จํานวนเงินคาสินไหมและคาใชจาย เปนคาสินไหมกอนหรือหลังความรับผิด
สวนแรกครับ
ตอบ จํานวนเงินคาสินไหม กอนหักความรับผิดสวนแรก
6. Full Valve or First Loss ถาไมไดเก็บในระบบ จะใหสงอยางไร
ตอบ ดูจากกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยวาคํานวณจาก Basis ใด (Full Value หรือ First Value)
7. Deductible text ถามี Length มากกวา 100 Character จะสั่งอยางไร เพราะใน Policy จะระบุเปน
ขอๆ ซึ่งนาจะเกิน 100 Character
ตอบ จะทําการขยายขนาน ใหเปน 500 Character
8. Accounting Date หมายถึง?
ตอบ วันที่ที่ทางบัญชีรับรูวามีรายการนั้นๆ เกิดขึ้น (วันที่มีผลทางบัญชี)
9. การสงขอมูลรายชื่อผูเอาประกันภัยทั้งหมด ในกรณีกรมธรรม#ประกันการเดินทาง หมายถึง ถามีผูเดินทาง
ทั้งหมด 100 คน เดินทางแควันเดียว ตองคีย#รายชื่อทั้งหมดเขาระบบหรือคะ เพราะวันนึงไมไดมีกรมธรรม#
ประกันภัยเดียว
ตอบ ในกรณีกรมธรรม#ประกันภัยเดินทาง ในตารางผูเอาประกันภัย ใหรายงาน รายละเอียดของผู
ถือกรมธรรม#ประกันภัย (Policy Holder) สวนที่มีผูเอาประกันภัย 100 คน จะไปรายงานในฟiลด#
จํานวนผูโดยสารที่ไดรับความคุมครองที่ ตารางกรมธรรม#ประกันภัย
10. คาเบี้ยในตารางความคุมครองจําเปนตองมีผลรวมเทากับเบี้ยระดับตารางกรมธรรม#ประกันภัยหรือสลัก
หลังหรือไมสืบเนื่องจากคาเบี้ยในระดับความคุมครอง บางความคุมครองอาจจะยังไมรวมหักสวนลด
ตอบ ควรจะเทากับ กรมธรรม#ประกันภัย./สลักหลัง เปนตัวเลขเดียวกันที่ตรงกับระบบบัญชี
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11. ถา error ที่เกิดจากการ validate ไมผาน generate สั่งแต กธ.ที่ผาน error แกเสร็จอีก 2 เดือนถัดไป สง
ยอมหลังไดหรือไม สมมุติบัตรประชาชน ไมมีลูกคาเกิน 1 เดือน
ตอบ ระบบรองรับการสงขอมูลยอนหลัง
12. การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายจากการขนสงวัตถุอันตรายทางบกตอง fill ปlรถและขนาด
ของรถ ถา 1 กรมธรรม#ประกันภัยมีรถหลายคันตอง fill ขอมูลอยางไร
ตอบ การรายงานขอมูลในสวนของรายละเอียดรถ ถามีมากกวา 1 คัน กําลังหารือกับทาง OIC วา
จะใหสงขอมูลในลักษณะใด
13. ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ของการประกันภัยความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ# / ใส code ตาม tariff
อัคคีภัย รหัสผลิตภัณฑ# ตองรายงานหรือไม ถาตองรายงานใช code ตาม tariff Product Liability หรือ
fire tariff
ตอบ รหัสผลิตภัณฑ# ใหใช Code ตามตารางที่ 12
14. สลักหลังที่ออกป( 59 ของ กธ. ปlกอน 59 ที่ยังไมเคยสงตองสงหรือไม
ตอบ นําสง
15. กรมธรรม#ประกันภัยที่เปน multi risk เชน 10 risks เวลามีสลักหลัง เชนเพิ่มทุน risk ที่ 2 การสงขอมูล
ตองสงทั้ง 10 risk หรือสงเฉพาะ risk ที่ 2
ตอบ หมายถึงกรมธรรม#ประกันภัยที่มีลักษณะเปน Package ใชหรือไม
ถาใช ใหรายงานตามฟiลด#ที่ไดแจงไวในเอกสาร ถาเปนฟiลด#ทุนประกันภัย จะตองรายงานคาลาสุด ถา
เปนฟiลด#เบี้ยประกันภัย ตองรายงานคาที่เปลี่ยนแปลง เชน
Package HomeCare มีความคุมครองตามกรมธรรม#ประกันภัยดังนี้
010700
อัคคีภัย
010100
โจรกรรม
062700
PA
กรณีทําสลักหลัง เชน เพิ่มทุนในสวนของ โจรกรรม
การรายงานตองรายงานขอมูลในตารางความคุมครอง ทั้ง 3 รายการ โดย ความคุมครองของ
อัคคีภัย และ PA ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ใหรายงานทุนประกันภัยลาสุด สวนเบี้ย
ประกันภัย ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใหรายงาน 0
ถาไมใช จะเปนกรณีของ กรมธรรม#ประกันภัยที่รายงานตามแบบโครงสรางของประกันภัยทรัพย#สิน
กรณีนี้จะตองสงรายงานทุกๆ Location เชนกัน (ดูรายละเอียดตามเอกสารแบบรายการโครงสราง
ประกันภัยทรัพย#สิน)
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16. การสงขอมูลยอนหลัง 5 ปl ขอมูลสินไหม อาจจะตองอางอิงกรมธรรม#ประกันภัยมากกวา 5 ปl แตบริษัทจะ
ไมสงที่มากกวา 5 ปl ไดหรือไม
ตอบ กําหนดใหสงกรมธรรม#ประกันภัย ที่เริ่มคุมครอง ตั้งแต ปl 2552 - 2558 รวมถึงรายการสลัก
หลังและสินไหมทดแทนของกรมธรรม#ประกันภัยดังกลาว โดยรายละเอียดขอมูลจะแจงให
ทราบ เมื่อไดรับการยืนยันจากคณะทํางานฯ เรียบรอยแลว
17. กธ.ชดเชยการขาดประโยชน#จากการใชรถยนต# / จะตองรายงานสวนคุมครองเปนตาม ตาราง 11 จะตอง
ลงรหั ส ความคุ มครองแบบใด เชน รถถู กชน จายเป นคาแทs กซี่ / มองวาเป น กรมธรรม# ป ระกั น ภั ย
ทรัพย#สินในตารางที่ 2 ใชหรือไม, ประเภทงานหลัก -01 ประกันภัยทรัพย#สิน ,ประเภทงานยอย -99 อื่นๆ
ตอบ ในตารางที่ 11 รหัสความคุมครอง อาจจะยังมีรหัสไมครอบคลุมกับความคุมครองทั้งหมดของ
ในธุรกิจประกันภัยใชงาน สวนนี้จะตองหารือกับ OIC เพื่อกําหนดรหัสใหครบถวนและจะแจงให
ทราบอีกครั้ง
18. กรมธรรม#ประกันภัย Unnamed ขอมูลผูเอาประกันใหสงอยางไร สินไหมขอมูลผูเอาประกันสงอยางไร
ตอบ - สวนของขอมูลกรมธรรม#ประกันภัยใหรายงานผูเอาประกันภัย ที่แสดงที่หนาตาราง
กรมธรรม#ประกันภัย
- สวนของขอมูลสินไหม ไมตอง รายงานขอมูลผูเอาประกัน
19. กรมธรรม#ประกันภัย PA นักเรียน สง นักเรียนทั้งโรงเรียนหรือไม
ตอบ รายงานในส,วนของ PA &Health และตองสงรายชื่อนักเรียน
20. สงสัยเกี่ยวกับยอดเงิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุน (เลือก ส/ล ลดเบี้ย) ใหใสเปนคา update หรือให
ใสเปนตัวเลข ±
ตอบ 1. ถาเปน จํานวนเงินเอาประกันภัย ของสลักหลัง รายงานคา Last Update
2. ถาเปน จํานวนเงินบี้ย แบงออกเปน
2.1. MC : รายงาน เบี้ยเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
2.2. MV : รายงานเบี้ยเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด และ คา Last Update
2.3. Non Motor รายงานเบี้ยเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
21. ประเภทการรับประกันภัย (เบ็ดเตล็ด) ในโครงสรางให Default คาเปน “D” เทานั้น? ถาเปนประกันภัย
ตอField นี้ตองเปน D ?
ตอบ การรายงานขอมูลเขาระบบ IBS จะรายงานเฉพาะกรมธรรม#ประกันภัยตรงเทานั้น กรณี
ประกันภัยรับตอ ยังไมตองรายงาน
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22. ขอเสนอแนะ อยากใหมี Field ที่เก็บ old policy เหมือนใน motor เพื่อดูขอมูลของการตออายุที่ชัดเจน
กวา
ตอบ สมาชิก(สมาคมฯ) ไมเอา
23. กรณี Policy เปนแบบ Multi Risk รายงานอยางไร / รายงาน By Policy หรือ By Risk
ตอบ รายงาน By Policy
24. ตารางการจายคาสินไหมใหรวมถึง Recovery claimและ survey /adjusting fee ดวยไหมคะ?
ตอบ ใช
25. กรมธรรม#ประกันภัย ณ วันคุมครองป}จจุบัน สามารถนําสงลาชาไดกี่วัน โดยนับจากวันอะไร (วันคุมครอง ,
วันที่ลงทะเบียน)
ตอบ ในการรายงานขอมู ล ประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด ใหบริ ษั ท ประกั น ภั ย รายงานขอมู ล การรั บ
ประกันภัย, สินไหม และรายการรับจายเงิน ตอนายทะเบียนเปนประจําทุกเดือน ภายในสิ้นเดือน
ถัดไป ตามคําสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549
26. ตารางสินไหมทดแทน field สํารอง 1 ขนาด (Data/type/size) ใหเปนอะไรตอนนี้วางอยู
ตอบ สํารอง ไวยังไมไดกําหนด Data/type/size
27. การประกันภัยอุบัติเหตุ (06) จะตองรายงานในสวนของ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพอยูแลว ทําไม
จะตองรายงานกรมธรรม#ประกันภัยประเภทนี้ในรายงานเบ็ดเตล็ดนี้ดวย
ตอบ เปนรหัสความคุมครองที่เตรียมไวกรณี กรมธรรม#ประกันภัยที่เปนลักษณะ Package เชน
กรมธรรม#ประกันภัยที่อยูอาศัยแบบ Package
28. ขอเพิ่มประเภทกรมธรรม#ประกันภัยเบ็ดเตล็ดไดไหม สําหรับการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
คือ /การประกันภัยกองทุนทดแทน และ/หรือ การประกันความรับผิดของนายจางตอลูกจาง (wc/el)
ตอบ ขอหารือ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสํานักงาน คปภ.
29. สอบถาม เรื่องตารางการรับคืน/เบี้ย กรณีที่ขอมูลเกิดขึ้น (กธ.)แตยังไมมีการจายเงินเขามาภายในเดือนนั้น
แสดงวา กรมธรรม#ประกันภัยนั้น จะไมตองนําสงในตารางการรับ/คืน ใชหรือเปลา
ตอบ ใช
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30. ในกรณีที่ทางตัวแทนจายเปนบางสวน จะสงอยางไรในตารางการรับ/คืนเบี้ย
ตอบ รายงานตามกรมธรรม#ที่ไดรับเงินมา
31. กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุมครองตอคนมีหลายจํานวนตอ 1 กรมธรรม#ประกันภัยจะ
รายงานอยางไร เชน Limit 50,000 สําหรับนาย ก
70,000 สําหรับนาย ข
จะตองรายงาน limit ไหน
ตอบ รายงาน Total Sum Insured ตามรหัสความคุมครอง
32. ประกั น ภัย อิ สรภาพหลั งกระทํา ความผิ ด ระยะเวลาใชวัน ที่ ศาลตัด สิน นั้น คื อในหนาตารางกรมธรรม#
ประกันภัยจะยังไมมีอันปiดตอนแรก คําถาม จะไหคีย#อยางไร ยึดถือวันไหน เพราะอาจใชเวลาในการรอ
ศาลตัดสินอาจ 1 ปร 2 ปl หรือ 5 ปl เปนตน
ตอบ กรณีวันสิ้ นสุดสัญ ญากรมธรรม#ป ระกันภัย ทาง OIC แจงวา จะมีประกาศใหรั บประกั น
ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด มีอายุกรมธรรม#ประกันภัยเปนรายปl
33. ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA) จะตองนําสงรายงานทุกเดือนหรือนําสงปlละครั้ง (เหมือนเดิม)คะ
ตอบ นําสงรายเดือน
34. ตารางรับ/คืน เบี้ยประกันภัย
-(6)วันที่รับคืนจากผูเอาประกันภัย Not Null/Not Black
-(7)วันที่รับเบี้ยจากตัวแทนหรือนายหนา
ถารับจากตัวแทนตองรายงานในขอ 6-7 หรือไม ? ถาในกรณีไมทราบวันที่รับจากผูเอาประกันภัย
ใหรายงานเปนวันเดียวกับวันที่รับจากตัวแทนหรือไม
ตอบ กรณีที่รับจากตัวแทนตองรายงานทั้งฟiลด#ที่ 6 และ 7
35. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับที่ 8 /ประเภทการรับประกันภัย / ถาเปนประกันตอ ใหระบุเปนอะไร
ตอบ ประกันภัยตอยังไมตองรายงานขอมูล
36. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับที่ 10/ ลําดับที่สลักหลัง /เหตุใดจึงตองระบุในการตรวจสอบขอมูลเชิง
ลึกวา “กรณีลําดับที่สลักหลัง =1ประเภทไมใช 6 (สลักหลังยกเลิก)
ตอบ จะแกไข คําอธิบาย ตรวจสอบขอมูลเชิงลึก ในแบบรายการโครงสรางให เปน คาวาง
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37. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับที่ 24 /สถานประกอบการ/ ขอเสนอแนะ / นาจะมีการรายงานขอมูล
รหัสจังหวัด, อําเภอ, ตําบล, ของสถานที่เอาประกันภัย (ใชรหัสเดียวกันกับ รหัสจังหวัด, อําเภอ, ตําบล
ของที่อยูผูเอาประกันภัย)
ตอบ ขอหารือ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสํานักงาน คปภ.
38. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับที่ 30 /จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม /หากรายงานกรมธรรม#ประกันภัย
มีจํานวนเงินเอาประกันภัยเปน 1 ลานบาท มีการทําสลักหลังลดทุนเอาประกันภัยเปน 9 แสนบาท ใน
รายการสลักหลังจะใหสงตัวเลข 9 แสนบาท หรือ 1 แสนบาท
ตอบ รายงาน 9 แสนบาท
39. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับที่ 30 / จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม /หากมีจํานวนเงินเอาประกันภัย
หลายหมวดความคุมครอง ใหนําจําวนวเงินเอาประกันภัยของทุกหมวดความคุมครองรวมกันใชหรือไม
ตอบ ใช
40. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับที่ 13 / Transaction Date คือ ลําดับที่ 13 วันที่บันทึกรายการทาง
บัญชีใชหรือไม
ตอบ ใช หากบริษัทของทานกําหนดให Transaction Date เปนวันที่ทางบัญชีรับรูเปนวันที่บันทึก
รายการบัญชี
41. ตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับที่ 6 /จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม / อางอิงตารางใดหมวด 1 คือ
อะไร ของประกันภัยประเภทใด
ตอบ ในตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับที่ 6 คือ รหัสความคุมครอง อางอิงที่ตาราง 11
จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม = ณ วันที่ 8-9-2015 จํานวนเงินเอาประกันภัย ไดมีการเพิ่ม
ฟiลด#ใหสอดคลองกับลักษณะความคุมครอง แลวโดยเพิ่มเปน จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด, จํานวน
เงินเอาประกันภัยตามความคุมครองตอวัน, จํานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุมครองตอครั้ง และ
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุมครองตอคน โดยการรายงานจํานวนเงินเอาประกันภัยวาจะอยู
ที่ฟiลด#ไหนใหดูจากลักษณะของความคุมครองนั้นๆ
หมวด 1 คืออะไร ของประกันภัยประเภทใด = เดิมในลําดับที่ 6 ใหรายงานตามหมวดความ
คุมครองตามหนาตารางกรมธรรม#ประกันภัย โดย ณ วันที่ 8-9-2015 ไดมีการปรับปรุงใหม คือ
เปลี่ยนเปนใหรายงานตามรหัสความคุมครองตามตารางที่ 11
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42. ตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับที่ 7/จํานวนเอาเงินประกันภัยสูงสุด / หากมีหลายหมวดคุมครอง
ใหรายงาน record ละ 1 หมวดความคุมครองใชหรือไม หรือใหรายงานจํานวนเงินเอาประกันภัยของ
หมวดความคุมครองที่สูงที่สุด?
ตอบ หากมีหลายความคุมครองใหรายงาน Record ละ 1 ความคุมครอง
43. ตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับที่ 8 / เบี้ยประกันภัย / หากมีหลายหมวดความคุมครองให
รายงาน record ละ 1 หมวดความคุมครอง ใชหรือไม
ตอบ ใช
44. ตารางรายละเอียดความคุมครอง / จํานวนเงินความรับผิดชอบสวนแรก / หากมีหลายหมวดความ
คุมครองใหรายงาน record ละ 1 หมวดความคุมครอง ใชหรือไม
ตอบ ใช
45. ตารางรับ/คืนเบี้ยประกันภัย / จํานวนเบี้ยประกันภัย / รวมภาษีอากรแสมตป‚หรือไม
ตอบ ไมรวม
46. ตารางรายงานสินไหมทดแทน / Transaction Date คือ ลําดับที่ 7 วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันที่
อนุมัติจายสินไหม ใชหรือไม
ตอบ ใช หากบริษัทของทานกําหนดให Transaction Date เปนวันที่ประมาณการสินไหม/วันที่
อนุมัติจาย สินไหม เปนวันที่ทางบัญชีรับรูเปนวันที่บันทึกรายการบัญชี
47. กรณี Register Public IP ในการสงขอมูลหากทางบริษัทไมสามารถเจาะจง Public IP ไดเปนหมายเลข
สามารถใหทาง TID หรือ OIC Register Public IP เปนชวงไดหรือไม
ตอบ ลงทะเบียน 1 Username ตอ 1 Public IP คะ เพื่อเปนการยืนยันตัวตนในการใชระบบ
48. ชวยอธิบายเกี่ยวกับการเขารหัว public key ,private key การลงทะเบียนใชงาน ใหผูที่ไมมีความรูความ
เขาใจดานนี้ไดเขาใจคะ ขอกําหนดการใชงาน ยี่หอ/ ผูใหบริการ เชนบริษัทมี token ของ Netbay
สามารถใชงานตัวนี้ไดหรือไม
ตอบ ยี่หอ/ ผูใหบริการ : CAT , TOT และ Thai Digital ID แตไมรับ token
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ประเด็นถาม-ตอบเพิ่มเติม (จาก สมาคม ฯ)
1. ตารางความคุ.มครอง มีให.แจ.งเบี้ยประกันภัยแต,ละความคุ.มครอง ถ.าไม,สามารถหาเบี้ยตามความ

ระดับความคุ.มครองได. สามารถใส,เป3น 0 ได.หรือไม,
ตอบ ถาเปนความคุมครองที่เปนตัวใหญ เชน ความคุมครองประกันภัยโจรกรรม ไมได
แยกความคุมครองเป น 2 หมวด ใหสงที่ เป นหมวดใหญ สงเป นรหั ส 01 01 00 ได ไมแยกความ
คุมครองยอย
2. ประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ (PA) ต. อ งรายงานข. อ มู ล ในโครงสร. า งการประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ แ ละสุ ข ภาพ

(PA&Health) อยู,แล.ว ทําไมต.องรายงานข.อมูลในโครงสร.างการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ตอบ ไมไดรายงานในโครงสรางการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในตารางความคุมครองจะมีรหัส
ความคุมครองให ตัวนี้ใชในสวนของกรมธรรม#ประกันภัยที่เปน Package ตัวอยางเชน ใน 1
กรมธรรมประกันภัยจะมีความคุมครองอัคคีภัย โจรกรรม PA เพราะฉะนั้น ถามี PA จะใชรหัสนี้
รายงานเขามา คือเพิ่มเป)นหมวดความคุมครอง ไมไดรายงานในนี้
3. การชดเชยการขาดประโยชนEจากการใช.รถยนตE จะมีในรหัสความคุ.มครองในตารางที่ 11 อาจจะยัง

ไม,ครอบคลุม
ตอบ คณะทํางานจะไปหารือกับทาง สํานักงาน คปภ. เพื่อรวบรวมรหัสความคุมครองให
ครบถวนตามตารางกรมธรรม#ประกันภัยใหอีกครั้ง
4. กรณีที่สลักหลังที่ออกป( 2559 ของกรมธรรมEประกันภัยก,อนป( 2559 ที่ยังไม,เคยส,ง ต.องส,งหรือไม,

ตอบ แผนการนําสงขอมูลของโครงการ (Insurance Bureau) เริ่ม Go-Live วันที่ 1
มกราคม 2559 นั่น คือ รายการขอมู ลตามโครงสรางที่เ กิด ขึ้น ทั้งหมดตั้ งแต วัน ที่ 1 มกราคม
2559 ตองสงเขามาทั้งหมด รวมถึงสลักหลัง และสินไหม ของกรมธรรม#ที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น
5. ขอสรุปโดยรวมเรื่องของเบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย ของรายการสลักหลัก

ตอบ 1. การสงขอมูลสลักหลัง สําหรับ ทุนประกันภัย (Sum Insured)
- ประกันภัยรถยนต# (Motor) สงคา ทุนประกันภัยลาสุด (Last Updated)
- ประกันภัยอื่น ๆ (Non-Motor) สงคา ทุนประกันภัยลาสุด (Last Updated)
2. สําหรับเบี้ยประกันภัย (Direct Premium)
- ประกันภัยรถยนต#ภาคบังคับ (CMI) สงคา เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลด (Change)
- ประกั น ภั ยรถยนต# ภ าคสมั ครใจ (VMI) สงคา เบี้ ย ประกั น ภัย ลาสุด (Last
Updated) และเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลด (Changed)
- ประกันภัยอื่น ๆ (Non-Motor) สงคา เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลด (Change)
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6. การประกันอิสรภาพหลังกระทําความผิด ดังนั้น วันที่กําหนดที่ระบุในกรมธรรมEประกันภัยกับวันที่

สิ้นสุด จะยึดถือวันไหน จะบันทึกวันไหน เพราะว,าจะใช.เวลาในการตัดสินประมาณ 1 ป( 2 ป( 5 ป(
วิธีการทํางานใช.วิธีใดบันทึก ลงวันสิ้นสุดอย,างไร
ตอบ คปภ. อธิบายสําหรับกรมธรรม#อิสรภาพหลังกระทําความผิดระยะเวลา 1 ปl จะมี
การปรั บ แกไขกรมธรรม# ป ระกั น ภั ย โดยกรมธรรม# ป ระกั น ภั ย ใหมจะระบุ 1 ปl ถากรมธรรม#
ประกันภัยสิ้นสุดแลวแตศาลยังไมตัดสิน จะมีการหารือผานสมาคมฯ อีกครั้ง แตแนวทางในการ
กรอกคงเปนระยะเวลา 1 ปl
7. กรณีที่เป3นกรมธรรมEประกันภัยแบบ Unname ข.อมูลผู.เอาประกันภัยให.ส,งอย,างไร

ตอบ

ใหรายงานขอมูลผูเอาประกันภัยที่หนาตารางกรมธรรม#ประกันภัย

8. กรณีที่เป3นสินไหมข.อมูลส,งอย,างไร

ตอบ

สินไหมไมตองสงขอมูลผูเอาประกันภัยในแฟ„มสินไหม

9. PA นักเรียนส,งนักเรียนทั้งโรงเรียนหรือไม,

ตอบ

ตองรายงานทั้งหมด

10. การนําส,งข.อมูลย.อนหลัง 5 ป( ในข.อมูลสินไหมอ.างอิงกรมธรรมEประกันภัยมากกว,า 5 ป( แต,บริษัท

จะไม,ส,งที่มากกว,า 5 ป(ได.หรือไม,
ตอบ การรวบรวมขอมูลสําหรับตั้งตนระบบ (Insurance Bureau) โดยกําหนดขอมูล
ยอนหลัง 5 ปl ยึดหลักการทํารายงานตาม Underwriting Year Basic ดังนั้นหากกําหนดนําสง
ขอมู ล ณ ปl รั บ ประกั น ภั ย 2552 นั่ น คื อ ทุ ก ๆรายการสลั ก หลั ง และสิ น ไหมของกรมธรรม#
ประกันภัยเหลานั้น ตองรวบรวมนําสงทั้งสิ้น และรายการสลักหลัง สินไหมที่เกิดขึ้น ในระหวางปl
2552-2558 ที่เปนรายการของกรมธรรม#ประกันภัยที่รับประกันภัยกอนปl 2552 ไมจําเปนตอง
รวบรวมนําสง
11. ในกรณีที่ไม,มีข.อมูลย.อนหลัง 5 ป(

ตอบ หากบริษัทมีความจําเปนที่ไมสามารถรวบรวมขอมูลยอนหลังเพื่อนําสง ตองขอหารือ
ตอนายทะเบียนเปนกรณีๆ ไป (Case by case)
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ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย วันที่ 08/09/2558
12. อธิบายเกี่ยวกับการเข.ารหัส public key private key การลงทะเบียนใช.งาน การกําหนดการใช.

งานยี่ห.อ ผู.ให.บริการ
ตอบ หลักการดานเทคนิคที่ใชในโครงการนี้คือ Public key Infrastructure (PKI) ซึ่งเปน
การรักษาความปลอดภัยในขอมูลและยืนยันตัวบุคคลที่นําสงขอมูล โดยการเขารหัสหรือใสกุญแจ
ในขอมูลของผูนําสง ซึ่งผูรับจะถือกุญแจเฉพาะซึ่งสามารถถอดรหัสหรือแกไขกุญแจ ชุดขอมูล
ดังกลาวออกมาไดตามที่ ผูนําสงไดใหสิทธิไวเทานั้น
ซึ่ง ณ ป}จจุบันในโครงการไดมีการทดสอบ โดยใชกุญแจ (Key)ของผูใหบริการสาธารณะ
(ตั ว กลางผลิ ต กุ ญ แจ) ไดแก TOT,CAT,TDID ในการจั ด หาซื้ อ ทานตองติ ด ตอขอซื้ อ จาก
หนวยงานดั ง กลาว โดยระบุ คํ า ขอซื้ อ เป น “Personal key สํ า หรั บ โครงการ Insurance
Bureau” เมื่อทานได Key ดังกลาวมาแลว ใหทําการติดตั้งบนเครื่องที่ตองการสงขอมูลและแจง
Register key ดังกลาวบนระบบ Insurance Bureau กอนเริ่มทําการสงขอมูล
13. เรื่องการรับประกันภัย PA เดิม PA ณ ปYจจุบัน รายงานเป3นรายป( ถ.ารายงานตามโครงสร.างนี้

ตอบ - ตองรายงานเปนรายเดือน ตาม ทบ.1
- การนําสงขอมูลไมวาจะเปนการรับประกันภัยประเภทใด ตองรายงานทุกเดือน ยกเวน
ทรัพย#สินรายงานทุก 7 วัน จากวันที่ออกกรมธรรม#ประกันภัย
14. การเอาประกันภัยตามความคุ.มครองหลายคน มีหลายจํานวนกรมธรรมEประกันภัยจะรายงาน

อย,างไร เช,น Limit 50,000 สําหรับ นาย ก. 70,000 สําหรับ นาย ข. เป3นประกันการเดินทางกลุ,ม
ตอบ ตองรายงานรวม บวกกัน ทุกอยาง ระดั บกรมธรรม# ประกั นภั ย ถารายงานตาราง
ความคุมครองใชรหัสความคุมครอง sum ตัวทุนประกันภัย ผูเอาประกันภัยที่รายงานจะเปนผูถือ
กรมธรรม#ประกันภัย ตารางความคุมครองจะแยกถาเสียชีวิต จะ sum เสียชีวิต คารักษาก็จะเปนอีก
สวนนึง จะใชตัวรวมเปน limit ตอไปอาจจะมีการใหหาคาเฉลี่ย
15. การประกันภัยอุบัติเหตุ PA จะต.องรายงานทุกเดือนหรือป(ละครั้ง

ตอบ สงเดือนละครั้ง
16. ในตารางกรมธรรมE ฟ]ลดEประเภทการรับประกันภัย ให.ส,ง D ตัวเดียว คือประกันภัยรับตรง ถ.าเป3น

ประกันภัยต,อให.ระบุอย,างไร
ตอบ ตอนนี้ยังไมมีการใหสงรับประกันภัยตอ
****************************
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