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คําถาม/ตอบ จากการสัมมนา  

1. ในตารางความคุมครองมีใหแจงเบ้ียระดับความคุมครอง ถาไม�สามารถหาเบ้ียระดับความคุมครองได 
ส�งเป น ศูนย# ไดหรือไม�    
ตอบ กรณีท่ี กรมธรรม#ประกันภัย ไม�ไดแยกรายการความคุมครองย�อยๆ หรือไม�สามารถแยกทุน
ประกันภัย หรือ เบ้ียประกันภัย ตามความคุมครองย�อยๆ ใหรายงานดวยรหัสความคุมครองตามหมวด
ใหญ� ยกตัวอย�างเช�น ประกันภัยโจรกรรม จะมีการกําหนดรหัสไวในตารางดังนี้ 

010100  ความคุมครองประกันภัยโจรกรรม 
010101  ความสูญเสียหรือความเสียหายต�อทรัพย#สินท่ีเอาประกันภัย 
010102  ความเสียหายต�อตัวอาคารซ่ึงเก็บทรัพย#สินท่ีเอาประกันภัย 
ในกรณีนี้  ใหรายงานท่ีรหัส 010100  

 
2. กรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สิน / กรมธรรม#ประกันภัยหลาย locations ตองรายงานทุก location แลวให

รายงานเบ้ียอย�างไร เพราะเบ้ียเก็บเป นต�อกรมธรรม#ประกันภัย 
ตอบ  สําหรับคําถาม “กรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สิน” นี้ไม�แน�ใจว�า เป นกรมธรรม#ประกันภัย

ทรัพย#สินท่ีตองรายงานในแบบรายการโครงสรางขอมูลประกันภัยทรัพย#สิน (ประกันอัคคีภัยและ
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย#สิน) หรือว�าเป น กรมธรรม#ทรัพย#สินท่ีอยู�ในหมวดหลัก ประกันภัยทรัพย#สิน 
ของประกันภัยเบ็ดเตล็ด ขอตอบท้ัง 2 กรณีดังนี้ 
กรณีท่ีเป นกรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สินท่ีตองรายงานในแบบรายการโครงสรางขอมูลประกันภัย

ทรัพย#สิน  
 กรมธรรม#หลาย Location ตองรายงานทุก Location ดังนี้ 

1. รายการท่ีเป นยอดรวมของทุกสถานท่ีตั้งทรัพย#สิน ใหรายงานลําดับท่ีภัยเป น 0 
2. รายการท่ีแสดงรายละเอียดของแต�ละสถานท่ีตั้งทรัพย#สินใหรายงานลําดับท่ีภัยเป น 

1,2,3,… (ข้ึนอยู�กับจํานวนสถานท่ีตั้งทรัพย#สิน)   
เช�น ใน 1 กรมธรรม#มี 5 สถานท่ีตั้งทรัพย#สิน ตองรายงานขอมูล 6 รายการ โดยรายการ
ลําดับท่ี 0 จะเป นรายการยอดรวมของทุกสถานท่ีตั้ง 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดในเอกสารแบบรายการโครงสรางการประกันภัยทรัพย#สิน  

กรมธรรม#ประกันภัยทรัพย#สินท่ีอยู�ในหมวดหลัก ประกันภัยทรัพย#สิน ของประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 กรมธรรม#ประกันภัยหลาย Location หรือหลายสถานประกอบการ ใหรายงานทุนประกันภัย 
และเบ้ียประกันภัย ตามหนาตารางกรมธรรม#ประกันภัย โดยวิธีการายงานรายละเอียด Location 
หรือ สถานประกอบการท่ีมีมากกว�า 1 สถานท่ี จะดําเนินการหารือกับทาง OIC ว�าจะมีการรายงานใน
ลักษณะเช�นใด 
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3. กรมธรรม#ประกันภัยเบ็ดเตล็ด / กรณีทําสลักหลังไม�เปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัย & ผูรับประโยชน# น เพ่ิม

เบ้ีย ตองรายงานขอมูลผูเอาประกันภัยใหม�หรือไม�  
ตอบ   รายงานขอมูลท้ังหมด ตามขอกําหนด 

 
4. ผูรับผลประโยชน# กําหนดใหแก� 2 หากมีมากกว�า 2 จะระบุอย�างไร 

ตอบ   ตามแบบโครสราง กําหนดใหส�ง 2 ราย เท�านั้น 
 

5. ในตารางค�าสินไหมคอลัมน# จํานวนเงินค�าสินไหมและค�าใชจ�าย เป นค�าสินไหมก�อนหรือหลังความรับผิด
ส�วนแรกครับ 

ตอบ   จํานวนเงินค�าสินไหม ก�อนหักความรับผิดส�วนแรก 
 

6. Full Valve or First Loss ถาไม�ไดเก็บในระบบ จะใหส�งอย�างไร 
ตอบ ดูจากกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยว�าคํานวณจาก Basis ใด (Full Value หรือ First Value) 

 
7. Deductible text ถามี Length มากกว�า 100 Character จะสั่งอย�างไร เพราะใน Policy จะระบุเป น

ขอๆ ซ่ึงน�าจะเกิน 100 Character 
ตอบ จะทําการขยายขนาน ใหเป น 500 Character 

 
8. Accounting Date หมายถึง?  

ตอบ วันท่ีท่ีทางบัญชีรับรูว�ามีรายการนั้นๆ เกิดข้ึน (วันท่ีมีผลทางบัญชี) 
 

9. การส�งขอมูลรายชื่อผูเอาประกันภัยท้ังหมด ในกรณีกรมธรรม#ประกันการเดินทาง หมายถึง ถามีผูเดินทาง
ท้ังหมด 100 คน เดินทางแค�วันเดียว ตองคีย#รายชื่อท้ังหมดเขาระบบหรือคะ เพราะวันนึงไม�ไดมีกรมธรรม#
ประกันภัยเดียว 

ตอบ ในกรณีกรมธรรม#ประกันภัยเดินทาง ในตารางผูเอาประกันภัย ใหรายงาน รายละเอียดของผู
ถือกรมธรรม#ประกันภัย (Policy Holder)  ส�วนท่ีมีผูเอาประกันภัย 100 คน จะไปรายงานในฟiลด# 
จํานวนผูโดยสารท่ีไดรับความคุมครองท่ี ตารางกรมธรรม#ประกันภัย 
 

10. ค�าเบ้ียในตารางความคุมครองจําเป นตองมีผลรวมเท�ากับเบ้ียระดับตารางกรมธรรม#ประกันภัยหรือสลัก
หลังหรือไม�สืบเนื่องจากค�าเบ้ียในระดับความคุมครอง บางความคุมครองอาจจะยังไม�รวมหักส�วนลด  

ตอบ ควรจะเท�ากับ กรมธรรม#ประกันภัย./สลักหลัง เป นตัวเลขเดียวกันท่ีตรงกับระบบบัญชี  
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11. ถา error ท่ีเกิดจากการ validate ไม�ผ�าน generate สั่งแต� กธ.ท่ีผ�าน error แกเสร็จอีก 2 เดือนถัดไป ส�ง
ยอมหลังไดหรือไม� สมมุติบัตรประชาชน ไม�มีลูกคาเกิน 1 เดือน  

ตอบ ระบบรองรับการส�งขอมูลยอนหลัง  
 

12. การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายจากการขนส�งวัตถุอันตรายทางบกตอง fill ปlรถและขนาด
ของรถ ถา 1 กรมธรรม#ประกันภัยมีรถหลายคันตอง fill ขอมูลอย�างไร 

ตอบ การรายงานขอมูลในส�วนของรายละเอียดรถ ถามีมากกว�า 1 คัน กําลังหารือกับทาง OIC ว�า
จะใหส�งขอมูลในลักษณะใด 

 
13. ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ ของการประกันภัยความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ#  / ใส� code ตาม tariff 

อัคคีภัย รหัสผลิตภัณฑ# ตองรายงานหรือไม� ถาตองรายงานใช code ตาม tariff Product Liability หรือ 
fire tariff 

ตอบ รหัสผลิตภัณฑ# ใหใช Code ตามตารางท่ี 12 
 

14. สลักหลังท่ีออกป( 59 ของ กธ. ปlก�อน 59  ท่ียังไม�เคยส�งตองส�งหรือไม� 
ตอบ นําส�ง 
 

15. กรมธรรม#ประกันภัยท่ีเป น multi risk เช�น 10 risks เวลามีสลักหลัง เช�นเพ่ิมทุน risk ท่ี 2 การส�งขอมูล
ตองส�งท้ัง 10 risk หรือส�งเฉพาะ risk ท่ี 2  

ตอบ หมายถึงกรมธรรม#ประกันภัยท่ีมีลักษณะเป น Package ใช�หรือไม�  
ถาใช� ใหรายงานตามฟiลด#ท่ีไดแจงไวในเอกสาร ถาเป นฟiลด#ทุนประกันภัย จะตองรายงานค�าล�าสุด ถา
เป นฟiลด#เบ้ียประกันภัย ตองรายงานค�าท่ีเปลี่ยนแปลง เช�น  

Package HomeCare มีความคุมครองตามกรมธรรม#ประกันภัยดังนี้ 
010700  อัคคีภัย         
010100  โจรกรรม 
062700  PA 
กรณีทําสลักหลัง เช�น เพ่ิมทุนในส�วนของ โจรกรรม 
การรายงานตองรายงานขอมูลในตารางความคุมครอง ท้ัง 3 รายการ โดย ความคุมครองของ
อัคคีภัย และ PA ไม�ไดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ใหรายงานทุนประกันภัยล�าสุด ส�วนเบ้ีย
ประกันภัย ไม�ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหรายงาน 0  

ถาไม�ใช� จะเป นกรณีของ กรมธรรม#ประกันภัยท่ีรายงานตามแบบโครงสรางของประกันภัยทรัพย#สิน 
กรณีนี้จะตองส�งรายงานทุกๆ Location เช�นกัน (ดูรายละเอียดตามเอกสารแบบรายการโครงสราง
ประกันภัยทรัพย#สิน) 
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16. การส�งขอมูลยอนหลัง 5 ปl ขอมูลสินไหม อาจจะตองอางอิงกรมธรรม#ประกันภัยมากกว�า 5 ปl แต�บริษัทจะ
ไม�ส�งท่ีมากกว�า 5 ปl ไดหรือไม� 

ตอบ กําหนดใหส�งกรมธรรม#ประกันภัย ท่ีเริ่มคุมครอง ต้ังแต� ปl 2552  - 2558 รวมถึงรายการสลัก
หลังและสินไหมทดแทนของกรมธรรม#ประกันภัยดังกล�าว โดยรายละเอียดขอมูลจะแจงให
ทราบ เม่ือไดรับการยืนยันจากคณะทํางานฯ เรียบรอยแลว  

  
17. กธ.ชดเชยการขาดประโยชน#จากการใชรถยนต# / จะตองรายงานส�วนคุมครองเป นตาม ตาราง 11 จะตอง

ลงรหัสความคุมครองแบบใด เช�น รถถูกชน จ�ายเป นค�าแทsกซ่ี  / มองว�าเป น กรมธรรม#ประกันภัย
ทรัพย#สินในตารางท่ี 2 ใช�หรือไม�, ประเภทงานหลัก -01 ประกันภัยทรัพย#สิน ,ประเภทงานย�อย -99 อ่ืนๆ  

ตอบ ในตารางท่ี 11 รหัสความคุมครอง อาจจะยังมีรหัสไม�ครอบคลุมกับความคุมครองท้ังหมดของ
ในธุรกิจประกันภัยใชงาน ส�วนนี้จะตองหารือกับ OIC  เพ่ือกําหนดรหัสใหครบถวนและจะแจงให
ทราบอีกครั้ง 
 

18. กรมธรรม#ประกันภัย Unnamed ขอมูลผูเอาประกันใหส�งอย�างไร สินไหมขอมูลผูเอาประกันส�งอย�างไร  
ตอบ - ส�วนของขอมูลกรมธรรม#ประกันภัยใหรายงานผูเอาประกันภัย ท่ีแสดงท่ีหนาตาราง 

 กรมธรรม#ประกันภัย       
- ส�วนของขอมูลสินไหม ไม�ตอง รายงานขอมูลผูเอาประกัน 
 

19.   กรมธรรม#ประกันภัย PA นักเรียน ส�ง นักเรียนท้ังโรงเรียนหรือไม�  
ตอบ รายงานในส,วนของ PA &Health และตองส�งรายชื่อนักเรียน  

 
20. สงสัยเก่ียวกับยอดเงิน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุน (เลือก ส/ล ลดเบ้ีย) ใหใส�เป นค�า update  หรือให

ใส�เป นตัวเลข ±  
ตอบ  1. ถาเป น จํานวนเงินเอาประกันภัย ของสลักหลัง รายงานค�า Last Update  

2. ถาเป น จํานวนเงินบ้ีย แบ�งออกเป น  
2.1. MC :  รายงาน เบ้ียเปลี่ยนแปลง เพ่ิม/ลด 
2.2. MV :  รายงานเบ้ียเปลี่ยนแปลง เพ่ิม/ลด และ ค�า Last Update  
2.3. Non Motor  รายงานเบ้ียเปลี่ยนแปลง เพ่ิม/ลด   

 
21. ประเภทการรับประกันภัย (เบ็ดเตล็ด) ในโครงสรางให Default ค�าเป น “D” เท�านั้น? ถาเป นประกันภัย

ต�อField นี้ตองเป น D ? 
ตอบ การรายงานขอมูลเขาระบบ IBS จะรายงานเฉพาะกรมธรรม#ประกันภัยตรงเท�านั้น กรณี
ประกันภัยรับต�อ ยังไม�ตองรายงาน 
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22. ขอเสนอแนะ อยากใหมี Field ท่ีเก็บ old policy เหมือนใน motor เพ่ือดูขอมูลของการต�ออายุท่ีชัดเจน
กว�า 

ตอบ สมาชิก(สมาคมฯ) ไม�เอา 
 

23. กรณี Policy เป นแบบ Multi Risk รายงานอย�างไร / รายงาน By Policy หรือ By Risk  
ตอบ รายงาน By Policy 
 

24. ตารางการจ�ายค�าสินไหมใหรวมถึง Recovery claimและ survey /adjusting fee ดวยไหมคะ? 
ตอบ ใช� 
 

25. กรมธรรม#ประกันภัย ณ วันคุมครองป}จจุบัน สามารถนําส�งล�าชาไดก่ีวัน โดยนับจากวันอะไร (วันคุมครอง ,
วันท่ีลงทะเบียน) 

ตอบ ในการรายงานขอมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด ใหบริษัทประกันภัย รายงานขอมูลการรับ
ประกันภัย, สินไหม และรายการรับจ�ายเงิน ต�อนายทะเบียนเป นประจําทุกเดือน ภายในสิ้นเดือน
ถัดไป ตามคําสั่งนายทะเบียน ท่ี 15/2549  
 

26. ตารางสินไหมทดแทน field  สํารอง 1 ขนาด (Data/type/size) ใหเป นอะไรตอนนี้ว�างอยู� 
ตอบ สํารอง  ไวยังไม�ไดกําหนด Data/type/size  
 

27. การประกันภัยอุบัติเหตุ (06) จะตองรายงานในส�วนของ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพอยู�แลว ทําไม
จะตองรายงานกรมธรรม#ประกันภัยประเภทนี้ในรายงานเบ็ดเตล็ดนี้ดวย 

ตอบ เป นรหัสความคุมครองท่ีเตรียมไวกรณี กรมธรรม#ประกันภัยท่ีเป นลักษณะ Package  เช�น 
กรมธรรม#ประกันภัยท่ีอยู�อาศัยแบบ Package   

 
28. ขอเพ่ิมประเภทกรมธรรม#ประกันภัยเบ็ดเตล็ดไดไหม สําหรับการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย

คือ /การประกันภัยกองทุนทดแทน และ/หรือ การประกันความรับผิดของนายจางต�อลูกจาง (wc/el) 
ตอบ ขอหารือ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสํานักงาน คปภ. 
 

29. สอบถาม เรื่องตารางการรับคืน/เบ้ีย กรณีท่ีขอมูลเกิดข้ึน (กธ.)แต�ยังไม�มีการจ�ายเงินเขามาภายในเดือนนั้น
แสดงว�า กรมธรรม#ประกันภัยนั้น จะไม�ตองนําส�งในตารางการรับ/คืน ใช�หรือเปล�า 

ตอบ ใช�  
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30. ในกรณีท่ีทางตัวแทนจ�ายเป นบางส�วน จะส�งอย�างไรในตารางการรับ/คืนเบ้ีย 
ตอบ รายงานตามกรมธรรม#ท่ีไดรับเงินมา  

 
31. กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุมครองต�อคนมีหลายจํานวนต�อ 1 กรมธรรม#ประกันภัยจะ

รายงานอย�างไร เช�น  Limit  50,000  สําหรับนาย ก 
70,000 สําหรับนาย ข                    
จะตองรายงาน limit ไหน  

ตอบ รายงาน Total Sum Insured  ตามรหัสความคุมครอง 
 

32. ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด ระยะเวลาใชวันท่ีศาลตัดสิน นั้นคือในหนาตารางกรมธรรม#
ประกันภัยจะยังไม�มีอันปiดตอนแรก คําถาม จะไหคีย#อย�างไร ยึดถือวันไหน เพราะอาจใชเวลาในการรอ
ศาลตัดสินอาจ 1 ปร 2 ปl หรือ 5 ปl เป นตน 

ตอบ กรณีวันสิ้นสุดสัญญากรมธรรม#ประกันภัย ทาง OIC แจงว�า จะมีประกาศใหรับประกัน 
ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด มีอายุกรมธรรม#ประกันภัยเป นรายปl  

 
33. ประกันอุบัติเหตุส�วนบุคคล (PA) จะตองนําส�งรายงานทุกเดือนหรือนําส�งปlละครั้ง (เหมือนเดิม)ค�ะ 

ตอบ นําส�งรายเดือน  
 

34. ตารางรับ/คืน เบ้ียประกันภัย  
- (6)วันท่ีรับคืนจากผูเอาประกันภัย  Not Null/Not Black 
- (7)วันท่ีรับเบ้ียจากตัวแทนหรือนายหนา                              

ถารับจากตัวแทนตองรายงานในขอ 6-7 หรือไม� ? ถาในกรณีไม�ทราบวันท่ีรับจากผูเอาประกันภัย 
ใหรายงานเป นวันเดียวกับวันท่ีรับจากตัวแทนหรือไม�  

ตอบ  กรณีท่ีรับจากตัวแทนตองรายงานท้ังฟiลด#ท่ี 6 และ 7   
 

35. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับท่ี 8 /ประเภทการรับประกันภัย / ถาเป นประกันต�อ ใหระบุเป นอะไร 
ตอบ ประกันภัยต�อยังไม�ตองรายงานขอมูล 
 

36. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับท่ี 10/ ลําดับท่ีสลักหลัง /เหตุใดจึงตองระบุในการตรวจสอบขอมูลเชิง
ลึกว�า “กรณีลําดับท่ีสลักหลัง =1ประเภทไม�ใช� 6 (สลักหลังยกเลิก) 

ตอบ  จะแกไข คําอธิบาย ตรวจสอบขอมูลเชิงลึก ในแบบรายการโครงสรางให   เป น ค�าว�าง  
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37. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับท่ี 24 /สถานประกอบการ/ ขอเสนอแนะ / น�าจะมีการรายงานขอมูล

รหัสจังหวัด, อําเภอ, ตําบล, ของสถานท่ีเอาประกันภัย (ใชรหัสเดียวกันกับ รหัสจังหวัด, อําเภอ, ตําบล 
ของท่ีอยู�ผูเอาประกันภัย) 

ตอบ ขอหารือ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด และสํานักงาน คปภ. 
 

38. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับท่ี 30 /จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม /หากรายงานกรมธรรม#ประกันภัย
มีจํานวนเงินเอาประกันภัยเป น 1 ลานบาท มีการทําสลักหลังลดทุนเอาประกันภัยเป น 9 แสนบาท ใน
รายการสลักหลังจะใหส�งตัวเลข 9 แสนบาท หรือ 1 แสนบาท 

ตอบ  รายงาน 9 แสนบาท 
 

39. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับท่ี 30 / จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม /หากมีจํานวนเงินเอาประกันภัย
หลายหมวดความคุมครอง ใหนําจําวนวเงินเอาประกันภัยของทุกหมวดความคุมครองรวมกันใช�หรือไม� 

ตอบ  ใช� 
 

40. ตารางกรรมธรรม#ประกันภัย ลําดับท่ี 13 / Transaction  Date คือ ลําดับท่ี 13 วันท่ีบันทึกรายการทาง
บัญชีใช�หรือไม� 

ตอบ ใช� หากบริษัทของท�านกําหนดให Transaction Date เป นวันท่ีทางบัญชีรับรูเป นวันท่ีบันทึก
รายการบัญชี  

 
41. ตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับท่ี 6 /จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม / อางอิงตารางใดหมวด 1 คือ

อะไร ของประกันภัยประเภทใด 
ตอบ ในตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับท่ี 6 คือ รหัสความคุมครอง อางอิงท่ีตาราง 11  
 จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม = ณ วันท่ี 8-9-2015 จํานวนเงินเอาประกันภัย ไดมีการเพ่ิม
ฟiลด#ใหสอดคลองกับลักษณะความคุมครอง แลวโดยเพ่ิมเป น จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด, จํานวน
เงินเอาประกันภัยตามความคุมครองต�อวัน, จํานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุมครองต�อครั้ง และ
จํานวนเงินเอาประกันภัยตามความคุมครองต�อคน โดยการรายงานจํานวนเงินเอาประกันภัยว�าจะอยู�
ท่ีฟiลด#ไหนใหดูจากลักษณะของความคุมครองนั้นๆ 
 หมวด 1 คืออะไร ของประกันภัยประเภทใด = เดิมในลําดับท่ี 6 ใหรายงานตามหมวดความ
คุมครองตามหนาตารางกรมธรรม#ประกันภัย  โดย ณ วันท่ี 8-9-2015 ไดมีการปรับปรุงใหม� คือ
เปลี่ยนเป นใหรายงานตามรหัสความคุมครองตามตารางท่ี 11 
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42. ตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับท่ี 7/จํานวนเอาเงินประกันภัยสูงสุด / หากมีหลายหมวดคุมครอง
ใหรายงาน record ละ 1 หมวดความคุมครองใช�หรือไม� หรือใหรายงานจํานวนเงินเอาประกันภัยของ
หมวดความคุมครองท่ีสูงท่ีสุด? 

ตอบ หากมีหลายความคุมครองใหรายงาน Record ละ 1 ความคุมครอง 
 

43. ตารางรายละเอียดความคุมครอง ลําดับท่ี 8 / เบ้ียประกันภัย / หากมีหลายหมวดความคุมครองให
รายงาน record ละ 1 หมวดความคุมครอง ใช�หรือไม�  

ตอบ ใช�  
 

44. ตารางรายละเอียดความคุมครอง / จํานวนเงินความรับผิดชอบส�วนแรก / หากมีหลายหมวดความ
คุมครองใหรายงาน record ละ 1 หมวดความคุมครอง ใช�หรือไม�  

ตอบ ใช�  
 

45. ตารางรับ/คืนเบ้ียประกันภัย / จํานวนเบ้ียประกันภัย / รวมภาษีอากรแสมตป�หรือไม�  
ตอบ  ไม�รวม 
 

46. ตารางรายงานสินไหมทดแทน / Transaction Date คือ ลําดับท่ี 7 วันท่ีประมาณการสินไหมหรือวันท่ี
อนุมัติจ�ายสินไหม ใช�หรือไม�  

ตอบ  ใช� หากบริษัทของท�านกําหนดให Transaction Date เป นวันท่ีประมาณการสินไหม/วันท่ี
อนุมัติจ�าย สินไหม เป นวันท่ีทางบัญชีรับรูเป นวันท่ีบันทึกรายการบัญชี 
 

47. กรณี Register Public IP ในการส�งขอมูลหากทางบริษัทไม�สามารถเจาะจง Public IP ไดเป นหมายเลข
สามารถใหทาง TID  หรือ OIC Register Public IP  เป นช�วงไดหรือไม� 

ตอบ   ลงทะเบียน 1 Username ต�อ 1 Public IP ค�ะ เพ่ือเป นการยืนยันตัวตนในการใชระบบ 
 

48. ช�วยอธิบายเก่ียวกับการเขารหัว public key ,private key การลงทะเบียนใชงาน ใหผูท่ีไม�มีความรูความ
เขาใจดานนี้ไดเขาใจค�ะ ขอกําหนดการใชงาน ยี่หอ/ ผูใหบริการ เช�นบริษัทมี token ของ Netbay 
สามารถใชงานตัวนี้ไดหรือไม�  
ตอบ   ยี่หอ/ ผูใหบริการ  : CAT , TOT และ Thai Digital ID   แต�ไม�รับ  token  
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ประเด็นถาม-ตอบเพ่ิมเติม (จาก สมาคม ฯ)  

1. ตารางความคุ.มครอง มีให.แจ.งเบ้ียประกันภัยแต,ละความคุ.มครอง ถ.าไม,สามารถหาเบ้ียตามความ
ระดับความคุ.มครองได. สามารถใส,เป3น 0 ได.หรือไม,  

ตอบ  ถาเป นความคุมครองท่ีเป นตัวใหญ� เช�น ความคุมครองประกันภัยโจรกรรม ไม�ได
แยกความคุมครองเป น 2 หมวด ใหส�งท่ีเป นหมวดใหญ� ส�งเป นรหัส 01 01 00 ได ไม�แยกความ
คุมครองย�อย   

 
2. ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ต.องรายงานข.อมูลในโครงสร.างการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 

(PA&Health) อยู,แล.ว ทําไมต.องรายงานข.อมูลในโครงสร.างการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
ตอบ  ไม�ไดรายงานในโครงสรางการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในตารางความคุมครองจะมีรหัส

ความคุมครองให ตัวนี้ใชในส�วนของกรมธรรม#ประกันภัยท่ีเป น Package ตัวอย�างเช�น ใน 1 
กรมธรรม�ประกันภัยจะมีความคุ�มครองอัคคีภัย โจรกรรม PA เพราะฉะนั้น ถ�ามี PA จะใช�รหัสนี้
รายงานเข�ามา คือเพ่ิมเป)นหมวดความคุ�มครอง ไม�ได�รายงานในนี้ 
 

3. การชดเชยการขาดประโยชนEจากการใช.รถยนตE จะมีในรหัสความคุ.มครองในตารางท่ี 11 อาจจะยัง
ไม,ครอบคลุม 

ตอบ  คณะทํางานจะไปหารือกับทาง สํานักงาน คปภ. เพ่ือรวบรวมรหัสความคุมครองให
ครบถวนตามตารางกรมธรรม#ประกันภัยใหอีกครั้ง 
 

4. กรณีท่ีสลักหลังท่ีออกป( 2559 ของกรมธรรมEประกันภัยก,อนป( 2559 ท่ียังไม,เคยส,ง ต.องส,งหรือไม, 
ตอบ  แผนการนําส�งขอมูลของโครงการ (Insurance Bureau) เริ่ม Go-Live วันท่ี 1 

มกราคม 2559 นั่นคือ รายการขอมูลตามโครงสรางท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดต้ังแต� วันท่ี 1 มกราคม 
2559 ตองส�งเขามาท้ังหมด รวมถึงสลักหลัง และสินไหม ของกรมธรรม#ท่ีเกิดข้ึนก�อนหนานั้น 
 

5. ขอสรุปโดยรวมเรื่องของเบ้ียประกันภัย ทุนประกันภัย ของรายการสลักหลัก 
ตอบ 1. การส�งขอมูลสลักหลัง สําหรับ ทุนประกันภัย (Sum Insured) 

        - ประกันภัยรถยนต# (Motor) ส�งค�า ทุนประกันภัยล�าสุด (Last Updated) 
   - ประกันภัยอ่ืน ๆ (Non-Motor) ส�งค�า ทุนประกันภัยล�าสุด (Last Updated) 

      2. สําหรับเบ้ียประกันภัย (Direct Premium) 
       - ประกันภัยรถยนต#ภาคบังคับ (CMI) ส�งค�า เบ้ียประกันภัยท่ีเพ่ิมหรือลด (Change) 

- ประกันภัยรถยนต#ภาคสมัครใจ (VMI) ส�งค�า เบ้ียประกันภัยล�าสุด (Last 
Updated) และเบ้ียประกันภัยท่ีเพ่ิมหรือลด (Changed) 

       - ประกันภัยอ่ืน ๆ (Non-Motor) ส�งค�า เบ้ียประกันภัยท่ีเพ่ิมหรือลด (Change) 
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6. การประกันอิสรภาพหลังกระทําความผิด ดังนั้น วันท่ีกําหนดท่ีระบุในกรมธรรมEประกันภัยกับวันท่ี

ส้ินสุด จะยึดถือวันไหน จะบันทึกวันไหน เพราะว,าจะใช.เวลาในการตัดสินประมาณ 1 ป( 2 ป( 5 ป( 
วิธีการทํางานใช.วิธีใดบันทึก ลงวันส้ินสุดอย,างไร 

ตอบ  คปภ. อธิบายสําหรับกรมธรรม#อิสรภาพหลังกระทําความผิดระยะเวลา 1 ปl จะมี
การปรับแกไขกรมธรรม#ประกันภัย โดยกรมธรรม#ประกันภัยใหม�จะระบุ 1 ปl ถากรมธรรม#
ประกันภัยสิ้นสุดแลวแต�ศาลยังไม�ตัดสิน จะมีการหารือผ�านสมาคมฯ อีกครั้ง แต�แนวทางในการ
กรอกคงเป นระยะเวลา 1 ปl 
 

7. กรณีท่ีเป3นกรมธรรมEประกันภัยแบบ Unname ข.อมูลผู.เอาประกันภัยให.ส,งอย,างไร 
ตอบ   ใหรายงานขอมูลผูเอาประกันภัยท่ีหนาตารางกรมธรรม#ประกันภัย 

 
8. กรณีท่ีเป3นสินไหมข.อมูลส,งอย,างไร 

ตอบ  สินไหมไม�ตองส�งขอมูลผูเอาประกันภัยในแฟ�มสินไหม 
 

9. PA นักเรียนส,งนักเรียนท้ังโรงเรียนหรือไม, 
ตอบ  ตองรายงานท้ังหมด 

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

จะไม,ส,งท่ีมากกว,า 5 ป(ได.หรือไม, 
ตอบ  การรวบรวมขอมูลสําหรับต้ังตนระบบ (Insurance Bureau) โดยกําหนดขอมูล

ยอนหลัง 5 ปl ยึดหลักการทํารายงานตาม Underwriting Year Basic ดังนั้นหากกําหนดนําส�ง
ขอมูล ณ ปlรับประกันภัย 2552 นั่นคือ ทุกๆรายการสลักหลังและสินไหมของกรมธรรม#
ประกันภัยเหล�านั้น ตองรวบรวมนําส�งท้ังสิ้น และรายการสลักหลัง สินไหมท่ีเกิดข้ึน ในระหว�างปl 
2552-2558 ท่ีเป นรายการของกรมธรรม#ประกันภัยท่ีรับประกันภัยก�อนปl 2552 ไม�จําเป นตอง
รวบรวมนําส�ง 
 

11.  ในกรณีท่ีไม,มีข.อมูลย.อนหลัง 5 ป(  
ตอบ  หากบริษัทมีความจําเป นท่ีไม�สามารถรวบรวมขอมูลยอนหลังเพ่ือนําส�ง ตองขอหารือ

ต�อนายทะเบียนเป นกรณีๆ ไป (Case by case) 
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12. อธิบายเก่ียวกับการเข.ารหัส public key private key การลงทะเบียนใช.งาน การกําหนดการใช.

งานย่ีห.อ ผู.ให.บริการ  
ตอบ  หลักการดานเทคนิคท่ีใชในโครงการนี้คือ Public key Infrastructure (PKI) ซ่ึงเป น

การรักษาความปลอดภัยในขอมูลและยืนยันตัวบุคคลท่ีนําส�งขอมูล โดยการเขารหัสหรือใส�กุญแจ
ในขอมูลของผูนําส�ง ซ่ึงผูรับจะถือกุญแจเฉพาะซ่ึงสามารถถอดรหัสหรือแกไขกุญแจ ชุดขอมูล
ดังกล�าวออกมาไดตามท่ี ผูนําส�งไดใหสิทธิไวเท�านั้น 

 ซ่ึง ณ ป}จจุบันในโครงการไดมีการทดสอบ โดยใชกุญแจ (Key)ของผูใหบริการสาธารณะ 
(ตัวกลางผลิตกุญแจ)  ไดแก� TOT,CAT,TDID ในการจัดหาซ้ือ ท�านตองติดต�อขอซ้ือจาก
หน�วยงานดังกล�าว โดยระบุคําขอซ้ือเป น “Personal key สําหรับโครงการ Insurance 
Bureau” เม่ือท�านได Key ดังกล�าวมาแลว ใหทําการติดต้ังบนเครื่องท่ีตองการส�งขอมูลและแจง 
Register key ดังกล�าวบนระบบ Insurance Bureau ก�อนเริ่มทําการส�งขอมูล  
 

13. เรื่องการรับประกันภัย PA เดิม PA ณ ปYจจุบัน รายงานเป3นรายป( ถ.ารายงานตามโครงสร.างนี้ 
ตอบ  - ตองรายงานเป นรายเดือน ตาม ทบ.1 

   -  การนําส�งขอมูลไม�ว�าจะเป นการรับประกันภัยประเภทใด ตองรายงานทุกเดือน ยกเวน   
     ทรัพย#สินรายงานทุก 7 วัน จากวันท่ีออกกรมธรรม#ประกันภัย 

 
14.  การเอาประกันภัยตามความคุ.มครองหลายคน มีหลายจํานวนกรมธรรมEประกันภัยจะรายงาน

อย,างไร เช,น Limit 50,000 สําหรับ นาย ก. 70,000 สําหรับ นาย ข. เป3นประกันการเดินทางกลุ,ม 
ตอบ  ตองรายงานรวม บวกกันทุกอย�าง ระดับกรมธรรม#ประกันภัย ถารายงานตาราง

ความคุมครองใชรหัสความคุมครอง sum ตัวทุนประกันภัย ผูเอาประกันภัยท่ีรายงานจะเป นผูถือ
กรมธรรม#ประกันภัย ตารางความคุมครองจะแยกถาเสียชีวิต จะ sum เสียชีวิต ค�ารักษาก็จะเป นอีก
ส�วนนึง จะใชตัวรวมเป น limit ต�อไปอาจจะมีการใหหาค�าเฉลี่ย 

 
15. การประกันภัยอุบัติเหตุ PA จะต.องรายงานทุกเดือนหรือป(ละครั้ง 

ตอบ   ส�งเดือนละครั้ง 
 

16.  ในตารางกรมธรรมE ฟ]ลดEประเภทการรับประกันภัย ให.ส,ง D ตัวเดียว คือประกันภัยรับตรง ถ.าเป3น
ประกันภัยต,อให.ระบุอย,างไร 

ตอบ  ตอนนี้ยังไม�มีการใหส�งรับประกันภัยต�อ 

**************************** 


