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ก-13 
 

      สัญลักษณภ์ายในเอกสารในส่วนของคอลัมน์  

“U” หมายถึง รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการขอ้มูลการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับ 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 5/2542 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 

“A” หมายถึง รายละเอียดที่เพิม่เตมิจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภยัรถยนต์ภาคบังคับ 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 5/2542 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 

“ ” หมายถึง รายละเอียดที่ไมเ่ปลีย่นแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภัยรถยนตภ์าคบังคับ 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 5/2542 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 

 



 

 

รายละเอียดแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

ให้บริษัทประกันภยัจัดส่งข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล XML File  

1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
  ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
  ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PO_” 
    ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
   ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน )ระบุค่า 4 หลัก( 
   ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_PO_A01_9999_201502_1.XML       
หมายเหตุ   

1)  ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

2. ตารางสลักหลัง 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File   ดังนี้ 
  ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
  ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “EN_” 
    ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
   ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน )ระบุค่า 4 หลัก( 
   ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_EN_A01_9999_201502_1.XML 
หมายเหต ุ 

1)  ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

3. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File   ดังนี้ 
  ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
  ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RV_” 
    ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
   ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน )ระบุค่า 4 หลัก( 
   ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_RV_A01_9999_201502_1.XML 
หมายเหตุ  

1)  ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 



 

 

4. ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวขอ้ง 2 ตารางคือ 

4.1 ตารางรายการสินไหมทดแทน 
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File   ดังนี ้

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “CL_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน )ระบุค่า 4 หลัก( 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_CL_A01_9999_201502_1.XML 
หมายเหตุ  

   1)  ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

4.2 ตารางผู้ประสบภัย 
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File   ดังนี้ 
  ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
  ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “IJ_” 
    ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
   ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน )ระบุค่า 4 หลัก( 
   ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_IJ_A01_9999_201502_1.XML 
หมายเหตุ  

1)  ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

5. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File  ดังนี้ 
  ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
  ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PV_” 
    ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
   ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน )ระบุค่า 4 หลัก( 
   ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_PV_A01_9999_201502_1.XML 
หมายเหต ุ 

1)  ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

 

 



 

 

6. ตารางการรับคืนสินไหมทดแทน 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File  ดังนี้ 
  ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MC_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ 
  ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RC_” 
    ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
   ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ป ี )ค.ศ (. ของงวดที่รายงาน  ) ระบุค่า 4 หลัก( 
   ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน  )ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
   ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม: MC_RC_A01_9999_201502_1.XML 
หมายเหต ุ 

1)  ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 



 

 

1 

1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

   

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

)อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
 ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  รหัสบาร์โค๊ด (Barcode) 
บนตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

BarCode รหัสบาร์โค๊ด (Barcode) 
บนตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

String(13)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 13 ตัวอักษร 

 A 

4.  รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 

 

InsuredType รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
“1” = บุคคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
         (Juristic Person) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 

 A 

5.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/  

เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

InsuredCitizenId หมายเลขที่แสดงถึงผู้เอประกันภัย 
เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/ 
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว  
    บุคคลธรรมดา 
    และนิติบุคคล 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท า
การ Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 
13 ตัวอักษร ให้ท าการ
ตรวจสอบวา่ต้องมีตัวอกัษร
ผสมในหมายเลขฯ ด้วย 

A 

6.  ชื่อ – นามสกุลผู้เอาประกันภยั InsuredName ชื่อ – นามสกุลผู้เอาประกันภยั String(200)   1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

7.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

8.  รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล InsuredProvinceDistrictSub รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล 
(อ้างอิงตารางที่ 4) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 4 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตัวอักษร 

 A 

9.  รหัสไปรษณีย์ InsuredZipCode รหัสไปรษณีย์ String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “00000” 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตัวอักษร 
 

 A 

10.  รหัสประเทศ InsuredCountryCode รหัสประเทศ String(3)   1) Not null/Not blank  A 



 

 

2 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

   

(อ้างอิงตารางที่ 5) 2) รหัสต้องมีในตารางที่ 5 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตัวอักษร 

11.  วันที่เริ่มความคุ้มครอง EffectiveDate วันที่เริ่มความคุ้มครอง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

12.  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ExpiryDate วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

13.  วันที่ท าสัญญา   AgreeDate วันที่ท าสัญญา 
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

14.  วันที่ออกเอกสาร IssuedDate วันที่ออกเอกสาร 
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

15.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate วันที่บันทึกรายการทางบัญช ี
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

16.  เลขที่ทะเบียนรถ VehicleLicense เลขที่ทะเบียนรถ String(20) กรณีรถป้ายแดง  
ให้รายงาน “ใหม่” 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบเลขทะเบียนรถถูกต้อง  
3) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  

  

17.  ทะเบียนรถจังหวัด VehicleLicenseProvince ทะเบียนรถจังหวัด  
(อ้างอิงตารางที่3) 

String(2) กรณีเป็นรถต่างประเทศ
ก าหนด “00” 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีรหัสในตารางที่ 3 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

  

18.  รหัสประเทศ VehicleCountryCode รหัสประเทศ  
(อ้างอิงตารางที่ 5) 

String(3)  1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 5 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตัวอักษร 

 A 

19.  เลขตัวรถ )เลขตัวถัง(  VehicleChassis เลขตัวรถ )เลขตัวถัง(  String(50)  1) Not null/Not blank  
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร  

  

20.  รหัสประเภทรถ VehicleType รหัสประเภทรถ  
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(5)  1) Not null/Not blank  
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตัวอักษร 

  

21.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ 
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น   

  

22.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น   

 A 

23.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ 
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ 
นายหนา้ประกันวินาศภยัที่ได้รับ 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท
ให้ใส่รหัสบริษัท  

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ต้องสอดคล้อง 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบ

A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

   

 ความเห็นชอบจากส านกังาน คปภ. (ตัวเลข 4 หลัก) จากส านกังาน คปภ. 

24.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจ าหนา่ยของบริษัท
ประกันภยั 
“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา้ (Broker) 
“03” = ธนาคาร  
           (Bancassurance)         
“04” = ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท์  
           (Tele Maketing) 
“06” = ลูกค้าติดต่อโดยตรง 
           กับบริษัท (Walkin) 
“07” = ผ่านองค์กร (Worksite) 
“08” = ขายผา่นอินเตอร์เน็ต  
           (Internet)            
“99” = อื่นๆ (Others) 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
    “01”,“02”,…, “08”,“99” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 
 

 A 

25.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ  .ให้ใส่รหัส
เป็น “U” )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 

26.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลกัของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย 
ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
ตารางกรมธรรม์รับประกันภัย 

1. ข้อมูลเลขที่ทะเบียนรถ (ล าดับที่ 16)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัย รายงานข้อมูลโดยระบุตัวเลขและตัวอกัษรบนทะเบยีนรถ โดยไม่ต้องระบุเครื่องหมาย “-” 
และหรือ “” (ช่องว่าง)  โดยปฎิบัติดังนี ้

1.1 ข้อมูลที่ท าการบันทึกจะต้องท าการชิดซ้าย 
1.2 ในกรณีรถที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง)  ให้ระบุเป็น ค าว่า “ใหม่” เท่านั้นและรหัสจังหวัดก าหนดเป็น “99” 
1.3 ในกรณีรถต่างประเทศ ให้ระบุเป็น “00”  

2. ข้อมูลเลขตัวถัง (ล าดับที่ 19)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัยปฏิบัติดังนี ้
2.1 ไม่ให้เพิ่มเติมตัวอักษรอื่นใดเข้าไปในตัวเลขตัวถังที่จดจากตัวรถจริงๆ 
2.2 หากเลขตัวถังมีช่องวา่งระหวา่งชุดตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันขึ้นเป็นเลขตัวรถให้ตัดช่องว่างเหล่านั้นออกให้หมด 
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2. ตารางสลักหลัง 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

)อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล      
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

4.  รหัส Barcode  
บนตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

BarCode รหัส Barcode 
บนตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

String(13)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 13 ตัวอักษร 

 A 

5.  ล าดับที่สลักหลัง  EndorsementSeq ล าดับที่สลักหลัง Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

6.  รหัสบอกความเปลีย่นแปลง 
ของสลักหลัง 
 

EndorsementType 
 

รหัสบอกความเปลีย่นแปลง 
ของสลักหลัง 
“2” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณ ี
         ที่มีการปรับเบีย้เพิ่ม 
“3” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณ ี
         ที่มีการปรับเบีย้ลด 
“4” = ข้อมูลสลักหลัง 
         ที่ไม่มีผลกระทบกับเบีย้ 
         ประกันภัย        
“5” = สลักหลังเปลี่ยนแปลง   
         ผู้เอาประกันภยั                
“6” = ข้อมูลสลักหลังยกเลิก  
         กรมธรรม์ประกันภยั            

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น     
    “2”,“3”,“4”,“5”,“6” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 U 

7.  รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
 

InsuredType รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
“1” = บุคคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
         (Juristic Person) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2”  
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 

 A 

8.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/ 
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 

InsuredCitizenId หมายเลขที่แสดงถึงผู้เอาประกันภัย 
เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 
 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความ
ยาวเท่ากับ 13 ตัวอกัษร 
ให้ท าการ Check Digit  

A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

เลขที่หนังสือเดินทาง/  
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้
ท าการตรวจสอบวา่ต้องมี
ตัวอักษรผสมในหมายเลข
ฯ ด้วย 

9.  ชื่อ – นามสกุลผู้เอาประกันภยั InsuredName ชื่อ – นามสกุลผู้เอาประกันภยั String(200)   1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

10.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

11.  รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล InsuredProvinceDistrictSub รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล  
(อ้างอิงตารางที่ 4) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 4                   
3) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตัวอักษร 

 A 

12.  รหัสไปรษณีย์ InsuredZipCode รหัสไปรษณีย์ String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “00000” 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตัวอักษร 

 A 

13.  รหัสประเทศ InsuredCountryCode รหัสประเทศ  
(อ้างอิงตารางที่ 5) 

String(3)   1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 5 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตัวอักษร 

 A 

14.  วันที่ออกเอกสาร IssuedDate วันที่ออกเอกสาร 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

15.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  EndorsementEffectiveDate วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

16.  วันที่เริ่มความคุ้มครอง 
 

EffectiveDate วันที่เริ่มความคุ้มครอง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

17.  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ExpiryDate วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

18.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate วันที่บันทึกรายการทางบัญช ี
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

19.  เลขที่ทะเบียนรถ VehicleLicense เลขที่ทะเบียนรถ String(20) กรณีรถป้ายแดง 
ให้รายงาน “ใหม่” 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบเลขทะเบียนรถถูกต้อง  
3) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 
 

  

20.  ทะเบียนรถจังหวัด VehicleLicenseProvince ทะเบียนรถจังหวัด 
(อ้างอิงตารางที่ 3) 

String(2) กรณีเป็นรถต่างประเทศ
ก าหนด “00” 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีรหัสในตารางที่ 3 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 
21.  รหัสประเทศ VehicleCountryCode รหัสประเทศ 

(อ้างอิงตารางที่ 5) 
String(3)  1) Not null/Not blank 

2) รหัสต้องมีในตารางที่ 5 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตัวอักษร 

 A 

22.  เลขตัวรถ )เลขตัวถัง(  VehicleChassis เลขตัวรถ )เลขตัวถัง(  String(50)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร 

  

23.  รหัสประเภทรถ VehicleType รหัสประเภทรถ  
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(5)  1) Not null/Not blank  
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตัวอักษร 

  

24.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ
เปลี่ยนแปลง 

PremiumChangeAmt 
 

จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ
เปลี่ยนแปลง 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทรายการ   
    = “2” เบีย้ประกันภัย    
    ต้อง > 0 
2) กรณีประเภทรายการ  
    = “3” เบี้ยประกันภัย    
    ต้อง < 0 
3) กรณีประเภทรายการ  
    = “4”, “5” เบี้ย   
    ประกันภัยต้อง = 0 
4) กรณีประเภทรายการ  
    = “6” เบี้ยประกันภัย 
    ต้อง <= 0 

 

25.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

26.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ 
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ 
นายหนา้ประกันวินาศภยัที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท
ให้ใส่รหัสบริษัท          
(ตัวเลข 4 หลัก) 
 
 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ต้องสอดคล้องตามที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน คปภ. 

A 

27.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจ าหนา่ย 
ของบริษัทประกันภยั 
“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา้ (Broker) 
“03” = ธนาคาร  

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
    “01”,“02”,…, “08”, “99” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 
 

 A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

          (Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท์ 
           (Tele Maketing) 
“06” = ลูกค้าติดต่อโดยตรง 
           กับบริษัท (Walkin) 
“07” = ผ่านองค์กร (Worksite) 
“08” = ขายผา่นอินเตอร์เน็ต  
           (Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 

 

28.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ  .ให้ใส่รหัส
เป็น “U” )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 
 

 A 

29.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 
หมายเหต ุ: # คีย์หลกัของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง 

ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
ตารางสลักหลัง 

1. ข้อมูลเลขที่ทะเบียนรถ (ล าดับที่ 19)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัย รายงานข้อมูลโดยระบุตัวเลขและตัวอกัษรบนทะเบยีนรถ โดยไม่ต้องระบุเครื่องหมาย “-” 
และหรือ “” (ช่องว่าง)  โดยปฎิบัติดังนี ้

1.1 ข้อมูลที่ท าการบันทึกจะต้องท าการชิดซ้าย 
1.2 ในกรณีรถที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง)  ให้ระบุเป็น ค าว่า “ใหม่” เท่านั้นและรหัสจังหวัดก าหนดเป็น “99” 
1.3 ในกรณีรถต่างประเทศ ให้ระบุเป็น “00”  

2. ข้อมูลเลขตัวถัง (ล าดับที่ 22)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัยปฏิบัติดังนี ้
2 .1  ไม่ให้เพิ่มเติมตัวอักษรอื่นใดเข้าไปในตัวเลขตัวถังที่จดจากตัวรถจริงๆ 
2 .2  หากเลขตัวถังมีช่องวา่งระหวา่งชุดตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันขึ้นเป็นเลขตัวรถให้ตัดช่องว่างเหล่านั้นออกให้หมด 
2.3 ให้ท าการบันทกึข้อมูลชิดซ้าย 
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3. ตารางการรับ/คืนเบีย้ประกันภัย 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด                      

)อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร (#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank        
   กรณีที่เป็นรายการสกัหลัง 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภยั ReceiptDateFromInsured วันที่รับเบี้ยประกันภยัจาก 
ผู้เอาประกันภยั โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากตัวแทน/นายหน้า 

  ReceiptDateFromAgentBroker วันที่รับเบี้ยประกันภยัจากตัวแทน/
นายหนา้                                
โดยจัดส่งเป็น ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ย 
จากผู้เอาประกันภัยโดยตรง
แล้วไม่ต้องรายงาน 

1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง  A 

6.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ 
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันวินาศภัยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท
ให้ใส่รหัสบริษัท         
(ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ต้องสอดคล้อง 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 

A 

7.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number (15,2) กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
ที่คืนเบี้ยประกันภยั            
ให้ใส่จ านวนเงินติดลบ 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

8.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ  .ให้ใส่รหัส
เป็น “U” )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”,“C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 
 

 A 

9.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”,“C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกนัภัย 
                  หา้มระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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4. ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน 
4.1 ตารางรายการสินไหมทดแทน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

)อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ 
 

 ClaimGroup 
 

ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่า    
           สินไหมทดแทน           
           (Estimate Claim)       
            ให้ระบุค่าเปลีย่นแปลง 
“P” =   จ่ายค่าสินไหมทดแทน     
           (Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, “CP” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

4.  ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม
ทดแทน  

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือจา่ยสินไหม
ทดแทนภายใต้เลขที่สินไหมทดแทน
หนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้  
ให้ระบุเป็น 1 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ล าดับที่ผู้ประสบภยั VictimSeq ล าดับที่ผู้ประสบภยั Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

6.  วันที่ประมาณการสินไหม 
หรือวันที่อนุมัติจา่ยสินไหม  

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหม 
หรือวันที่จา่ยสินไหม 
โดยจัดส่งเป็น ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

7.  ประเภทของรายการ ClaimPaidType ประเภทของรายการ 
“0” = ไม่มีการจ่าย 
“1” = จ านวนเงินค่าทุพพลภาพ   
          ถาวร 
“2” = จ านวนเงินค่าสูญเสียอวัยวะ 
“3” = จ านวนเงินค่าอนามัย 
“4” = จ านวนเงินค่าปลงศพ 
“5” = จ านวนเงินค่า 
         รักษาพยาบาล 
“6” = จ านวนเงินชดเชยรายวัน 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
    “0”, “1”, “2”,“3”,...,“8” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

         กรณีเข้าพักรักษา 
“7” = ค่าส ารวจภัย 
“8” = ค่าจัดการสินไหม 

8.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

1) ต้องสมารถอ้างอิง  
    เลขที่กรมธรรม ์
     ใน Data Center 

 

9.  สถานที่เกิดเหตุ AccidentPlace สถานที่เกิดเหตุ String(50)  1) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร  A 

10.  รหัสจังหวัด AccidentProvDistSub รหัสจังหวัด                     
(อ้างอิงตารางที่ 4) 

String(6) ใช้รหัสตามตารางที่ 4  
เช่น กรุงเทพมหานคร  
= “100000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที่ 4 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตัวอักษร 

 A 

11.  วันที่เกิดความเสียหาย  LossDate วันที่เกิดความเสียหาย 
โดยจัดส่งเป็น ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหาย 
ต้องอยู่ในช่วงวันที่คุ้มครอง 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

12.  เวลาที่เกิดความเสียหาย LossTime เวลาที่เกิดความเสียหาย Time 
(hhmm) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบเวลาทีถู่กต้อง 

 A 

13.  วันที่ได้รับแจ้งเหตุ  NotifyDate วันที่ได้รับแจ้งเหตุ 
โดยจัดส่งเป็น ค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไม่มีวันรับแจ้ง 
ให้ระบุเป็นวันที่เดียวกัน 
กับวันที่เกิดความเสียหาย 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

14.  สถานะของรายการสินไหมทดแทน ClaimStatus สถานะของรายการสินไหมทดแทน 
“1” = เปิด Claim ใหม่  
         หรือ Claim เร่ืองนี ้
         ถูกเปิดอยู ่
          (Open Claim) 
“2” = ปิดเร่ือง Claim 
          (Close Claim) 
“3” = เปิด Claim ที่ถูกปิดแล้ว 
         ขึ้นมาใหม ่
          (ReOpen Claim) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
    “1”, “2”, “3” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

  

15.  จ านวนวันที่ชดเชย 
กรณีเข้าพักรักษา 

CompensateDayCnt จ านวนวันที่ชดเชย 
กรณีเข้าพักรักษา 

Number(3)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

16.  จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน ClaimAmt จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน Number(20,2) 1) ถ้าประเภทของรายการ   
    เป็น “0” ให้ส่งค่า 0 
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายการ 
    เป็น “EP” ให้รายงานตาม 
    ค่าที่แท้จริง เช่น ประมาณ     

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่ม    
    รายการ “CP”     
    จ านวนเงินต้องมีค่า   
    ติดลบ 
2) กรณีประเภทกลุ่ม   

A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

    การครั้งแรกส่งยอดบวก 
    ปรับปรุงลดประมาณการ     
   ให้ส่งค่าลบ ปรับปรุงเพิ่ม 
    ประมาณการให้ส่งค่าบวก 

    รายการ “P” จ านวน   
    เงินต้องเป็นค่าบวก      
   เท่านั้น 

17.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ  .ให้ใส่รหัส
เป็น “U” )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 A 

18.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทน, ล าดับที่ผู้ประสบภยั, วันทีป่ระมาณการสินไหมหรือวันที่อนุมัติจา่ยสินไหม,  
  ประเภทของรายการ  หา้มระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
ตารางรายการสินไหมทดแทน 

1. ประเภทกลุ่มรายการในล าดับที ่ 3 ของตารางรายการสินไหมทดแทน 

1.1. กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการปิดเร่ืองสินไหม โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจ านวนเงินประมาณการ หรือจ านวนเงินจ่าย  
ให้ระบุประเภทกลุ่มรายการ = ‘EC’  ยกตัวอย่างเช่น 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่มรายการ 
ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการ/ 
จ่ายสินไหมทดแทน  

ล าดับที่ (4) 

ประเภทของรายการ 
ล าดับที่ (7) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
ล าดับที่ (14) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับที่ (16) 
1 EC 1 1   1 8,000.00 
2 EC 2 2  1 800.00 
2 EC 2 1  1 -3,000.00 
3 P 2 1 1 5,000.00 
4 P 3 2 1 800.00 
5 EC 4 0 2 0.00 

                 
   จากตัวอย่างครั้งที่รายงาน ครั้งที่ 2 -- >  จะเป็นการส่งรายการประมาณการสินไหม ครั้งที่ 2 โดยการประมาณการนั้น มีทั้งการประมาณการค่าสินไหม  

และการประมาณการค่าส ารวจ ดังนั้น ล าดับรายการ จึงเป็น 1 และ 2 ตามล าดับ  

1.2. กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการจ่ายพร้อมปิดเรื่อง หรือเป็นรายการ adjust ประมาณการพร้อมปิดเรื่องเลย การรายงานข้อมูลจะเป็นดังนี้  

1.2.1. กรณีจ่ายพร้อมปิดเร่ือง 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่มรายการ 
ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการ/ 
จ่ายสินไหมทดแทน  

ล าดับที่ (4) 

ประเภทของรายการ 
ล าดับที่ (7) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
ล าดับที่ (14) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับที่ (16) 
1 EC 1 1  1 8,000.00 
2 P 2 1 2 8,000.00 

1.2.2. กรณีมีการ Adjust ประมาณการพร้อมปิดเร่ือง 
 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่มรายการ 
ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการ/ 
จ่ายสินไหมทดแทน  

ล าดับที่ (4) 

ประเภทของรายการ 
ล าดับที่ (7) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
ล าดับที่ (14) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับที่ (16) 
1 EC 1 1  1 8,000.00 
1 EC 1 2  1 800.00 
2 P 2 1 1 7,000.00 
3 P 3 2 1 800.00 
4 EC 4 1 2 -1,000.00 
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4.2. ตารางผู้ประสบภัย 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

)อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 
 
 
 
 
 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) เลขที่สินไหมทดแทน +    
สถานะของการเรียกร้อง + 
ครั้งที่เปลี่ยนแปลงของค่า
สินไหม ต้องไม่ซ้ า 
ในฐานข้อมูล Data Center 

A 

3.  ล าดับผู้ประสบภยั VictimSeq ล าดับผู้ประสบภยั .Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 
 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
 

 A 

5.  ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสบภยั VictimName ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสบภยั String(200)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 
 

 A 

6.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/  

เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้ประสบภัย 

VictimCitizenId หมายเลขที่แสดงถึงผู้ประสบภยั 
เช่น เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน /เลขที่บัตรประชาชน

คนต่างด้าว/เลขที่หนังสือเดินทาง/
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้ประสบภัย 
 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว   
    บุคคลธรรมดา 
    และนิติบุคคล 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความ
ยาวเท่ากับ 13 ตัวอกัษร ให้
ท าการ Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 
13 ตัวอักษร ให้ท าการ
ตรวจสอบวา่ต้องมีตัวอกัษร
ผสมในหมายเลขฯ ด้วย 

A 

7.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ  .ให้ใส่รหัส
เป็น “U” )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  
 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

8.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ล าดับผู้ประสบภัย 
                  หา้มระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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5. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

1.  รหัสของบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

)อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหมต้องตรงกับข้อมูล
สินไหมทดแทน 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล     
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง ChequeDate กรณีที่ไม่ได้เป็นการจ่ายด้วยเช็ค 
หรือดร๊าฟ ให้ระบุวันที่จา่ยจริง  
เช่น วันที่จ่ายเงินสด เป็นต้น  
โดยจัดส่งเป็นปี ค .ศ.  
 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล      
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

 A 

6.  วิธีการจ่ายค่าสินไหม PaidBy ให้ระบุว่าจ่ายเป็น  
“C” = เงินสด (Cash) 
“K” = เช็ค/ดร๊าฟ 
“T” = การโอนเข้าบญัช ี(Transfer) 
“B” = ให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการ

แทน (Bank) 
“O” = อื่นๆ (Other) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “C”, “K”, “T”,    
    “B”, “O” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 

7.  เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ ChequeNo เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
8.  จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน  ClaimAmt จ านวนเงินที่จ่ายเงินสด  

หรือเช็คหรืออื่นๆ  
Number(20,2)  1) Not null/Not blank 

2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 A 

9.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุ งข้ อมูลที่ จั ดส่ ง ให้
ส านักงาน คปภ   .ให้ใส่รหัส
เป็น  “U”  )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  
 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

10.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล  
    เป็น “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน, วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง  
ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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6. ตารางการรับคืนสินไหมทดแทน    

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั  
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

)อ้างอิงตารางที่ 1) 
 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหมต้องตรงกับข้อมูล
สินไหมทดแทน 
 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  ประเภทรายการข้อมูล ClaimGroup ประเภทรายการข้อมูล 
“ES” = ประมาณการรับคืน  
    (Estimate Subrogation & Salvage) 
“S” = รับคืน (Subrogation & Salvage) 
“CS” = ยกเลิกรับคืนสินไหมทดแทน 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
    “ES”,“S”, “CS” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  ครั้งที่รับคืน RecoveryClaimSeq ครั้งที่รับคืน Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
 ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ล าดับที่ผู้ประสบภยั VictimSeq ล าดับที่ผู้ประสบภยั Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

6.  ประเภทของรายการรับคืน RecoveryType รหัสประเภท 
“1” = จ านวนเงินค่าทุพพลภาพถาวร 
“2” = จ านวนเงินค่าสูญเสียอวัยวะ 
“3” = จ านวนเงินค่าอนามัย 
“4” = จ านวนเงินค่าปลงศพ 
“5” = จ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล 
“6” = จ านวนเงินชดเชยรายวัน 
         กรณีเข้าพักรักษา 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
    “1”,“2”,“3”, “4”, “5”,    
     “6” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

  

8.  วันที่รับคืน  RecoveryDate วันที่รับคืน  
โดยรายงานเป็นป ีค .ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 
 

 A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

9.  จ านวนผู้ประสบภัยรวมที่บริษัท 
รับคืนค่าสินไหมทดแทน  

VictimCount จ านวนผู้ประสบภัยรวมที่บริษัทรับคืน 
ค่าสินไหมทดแทน 

Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

10.  จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรับคืน RecoveryAmt จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรับคืน Number(15,2) 1) ถ้าประเภทของรายการ   
    เป็น “0” ให้ส่งค่า 0 
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายการ 
    เป็น “ES” ให้รายงานตาม 
    ค่าที่แท้จริง เช่น ประมาณ 
    การครั้งแรกส่งยอด บวก 
    ปรับปรุงลดประมาณการ 
    ให้ส่งค่า ลบ ปรับปรุงเพิ่ม   
    ประมาณการให้ส่งค่า บวก 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่ม    
    รายการ “CS” 
    จ านวนเงินต้องมีค่า 
    ติดลบ 
2) กรณีประเภทกลุ่ม   
    รายการ “P” จ านวนเงิน   
    ต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น 

 

11.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ  .ให้ใส่รหัส
เป็น “U” )รายการแก้ไข(  

หรือ “C”  )รายการยกเลิก(  

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 

12.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank  
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล  
    เป็น “U”,”C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทรายการข้อมูล, ครั้งที่รับคืน, ล าดับที่ผู้ประสบภัย, ประเภทของรายการรับคืน  
ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
       



 

 

 

 

 

       ภาคผนวก 

 
รหัสมาตรฐานส าหรับ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

  



ก-1 

ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภัย 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2002 บริษัท ประกันคุ้มภยั จ ากัด )มหาชน(  SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2005 บริษัท สหนิรภยัประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2006 บริษัท สยามซิตี้ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2007 บริษัท น าสินประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2008 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
2009 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2010 บริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จ ากดั )มหาชน(  AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ ากัด สาขาประเทศ

ไทย 
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 

2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 
2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
2016 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2020 บริษัท เทเวศประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2022 บริษัท กมลประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด )มหาชน(  THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั )ประเทศไทย (จ ากัด 

)มหาชน(  
TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2029 บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2032 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2034 บริษัท นิวแฮมพ์เชอรอ์ินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2040 บริษัท สินทรัพย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั )ประเทศไทย (จ ากัด 

)มหาชน(  
MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2047 บริษัท สามัคคีประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด )มหาชน(  ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกจิประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจ ีประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจ้าพระยาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จ ากัด (ประกันวินาศภยั) สาขาประเทศไทย AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND 
BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรนัซ์ จ ากัด สาขา
ประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ่ จ ากัด )มหาชน(  THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  
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ตารางที่ 2 ประเภทรถ 

รถที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเคร่ืองยนต์ 

ล าดับที ่ ประเภทและขนาดรถยนต์ 
การใช้รถยนต ์

รหัส ส่วนบุคคล รับจ้าง  ให้เช่า 

1 รถจักรยานยนต ์ 1.30    
 1.1 ไม่เกิน 75 ซีซี 

1.2 เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี 
1.3 เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี 
1.4 เกิน 150 ซีซี 

 1.30A 
1.30B 
1.30C 
1.30D 

2.30A 
2.30B 
2.30C 
2.30D 

3.30A 
3.30B 
3.30C 
3.30D 

2 รถสามล้อเครื่อง 
2.1 ในเขต กทม. 
2.2 นอกเขต กทม. 

1.70  
1.70A 
1.70B 

 
2.70A 
2.70B 

 
3.70A 
3.70B 

3 รถยนต์สามล้อที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์ (สกายแลป) 1.71 1.71 2.71 3.71 
4 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 1.10 2.10 3.10 
5 รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง 

5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 
5.2 เกิน 15 ถึง 20 ที่นั่ง 
5.3 เกิน 20 ถึง 40 ที่นั่ง 
5.4 เกิน 40 ที่นั่ง 
รถยนต์โดยสารหมวด 4 (วิ่งระหวา่งอ าเภอกับอ าเภอในจังหวัด) 
5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 
5.6 เกิน 15 ถึง 20 ที่นั่ง 
5.7 เกิน 20 ถึง 40 ที่นั่ง 
5.8 เกิน 40 ที่นั่ง 

1.20  
1.20A 
1.20B 
1.20C 
1.20D 

 
2.20A 
2.20B 
2.20C 
2.20D 

 
 

2.20E 
2.20F 
2.20G 
2.20H 

 
3.20A 
3.20B 
3.20C 
3.20D 

 
 

3.20E 
3.20F 
3.20G 
3.20H 

6 รถยนต์บรรทุก ขนาดน้ าหนกัรวม 
6.1 ไม่เกิน 3 ตัน 
6.2 เกิน 3 ตัน ถึง 6 ตัน 
6.3 เกิน 6 ตัน ถึง 12 ตัน 
6.4 เกิน 12 ตัน 

1.40  
1.40A 
1.40B 
1.40C 
1.40D 

 
2.40A 
2.40B 
2.40C 
2.40D 

 
3.40A 
3.40B 
3.40C 
3.40D 

7 รถยนต์บรรทุก น้ ามันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือ กรด ขนาดน้ าหนกัรวม 
7.1 ไม่เกิน 12 ตัน 
7.2 เกิน 12 ตัน 

1.42  
 

1.42A 
1.42B 

 
 

2.42A 
2.42B 

 
 

3.42A 
3.42B 

8 หัวรถลากจูง 1.50 1.50 2.50 3.50 
9 รถพ่วง 1.60 1.60 2.60 3.60 
10 รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์) 4.01 

4.06 
4.07 

11 รถยนต์ใช้ในการเกษตร 
12 รถยนต์ประเภทอื่นๆ 

 

รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 

ล าดับที ่ ประเภทและขนาดรถยนต์ 
การใช้รถยนต ์

รหัส ส่วนบุคคล รับจ้าง  ให้เช่า 

1 รถจักรยานยนต ์ 1.30 1.30E 2.30E 3.30E 
2 รถสามล้อ 1.70 1.70E 2.70E 3.70E 
3 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 1.10E 2.10E 3.10E 
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ตารางที่ 3 รหัสจังหวัด  

รหัส ชื่อจังหวัด ภาษาไทย ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ   รหัส ชื่อจังหวัด ภาษาไทย ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ 
81 กระบี ่ Krabi  65 พิษณุโลก Phitsanulok 
10 กรุงเทพมหานคร Bangkok  76 เพชรบุร ี Phetchaburi 
71 กาญจนบุร ี Kanchanaburi  67 เพชรบูรณ์ Phetchabun 
46 กาฬสินธุ ์ Kalasin  54 แพร ่ Phrae  
62 ก าแพงเพชร Kamphaeng Phet  83 ภูเก็ต Phuket 
40 ขอนแก่น Khon Kaen  44 มหาสารคาม Maha Sarakham 
22 จันทบุร ี Chanthaburi  49 มุกดาหาร Mukdahan 
24 ฉะเชิงเทรา Chachoengsao  58 แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son 
20 ชลบุร ี Chon Buri   35 ยโสธร Yasothon 
18 ชัยนาท Chai Nat  95 ยะลา Yala 
36 ชัยภูม ิ Chaiyaphum  45 ร้อยเอ็ด Roi Et 
86 ชุมพร Chumphon  85 ระนอง Ranong 
57 เชียงราย Chiang Rai  21 ระยอง Rayong 
50 เชียงใหม่ Chiang Mai  70 ราชบุร ี Ratchaburi 
92 ตรัง Trang  16 ลพบุร ี Lop Buri 
23 ตราด Trat  52 ล าปาง Lampang 
63 ตาก Tak  51 ล าพูน Lamphun 
26 นครนายก Nakhon Nayok  42 เลย Loei 
73 นครปฐม Nakhon Pathom  33 ศรีสะเกษ Si Sa Ket 
48 นครพนม Nakhon Phanom  47 สกลนคร Sakon Nakhon 
30 นครราชสีมา Nakhon Ratchasima   90 สงขลา Songkhla  
80 นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat  91 สตูล Satun 
60 นครสวรรค์ Nakhon Sawan  11 สมุทรปราการ Samut prakarn 
12 นนทบุรี Nonthaburi  75 สมุทรสงคราม Samut Songkhram 
96 นราธิวาส Narathiwat  74 สมุทรสาคร Samut Sakhon 
55 น่าน Nan  19 สระบุรี Saraburi  
31 บุรีรัมย์ Buri Ram  17 สิงห์บุร ี Sing Buri  
38 บึงกาฬ Bueng Kan  64 สุโขทัย Sukhothai 
13 ปทุมธาน ี Pathum Thani  72 สุพรรณบุรี Suphan Buri 
77 ประจวบคีรีขันธ ์ Prachuap Khiri Khan   84 สุราษฎร์ธาน ี Surat Thani 
25 ปราจีนบุร ี Prachin Buri  32 สุรินทร์ Surin 
94 ปัตตานี Pattani  27 สระแก้ว Sa Kaeo 
14 พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya  43 หนองคาย Nong Khai 
56 พะเยา Phayao  39 หนองบัวล าภ ู Nong Bua Lam Phu 
82 พังงา Phangnga   15 อ่างทอง Ang Thong 
93 พัทลุง Phatthalung  41 อุดรธาน ี Udon Thani 
66 พิจิตร Phichit  53 อุตรดิตถ์ Uttaradit 
04 เบตง Betong  61 อุทัยธาน ี Uthai Thani 
00  รถต่างประเทศ  

 
Foreign Car  37 อ านาจเจริญ Amnat Charoen 

99 ไม่ระบุ EN-ไม่ระบุ  34 อุบลราชธาน ี Ubon Ratchathani 
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ตารางที่ 4 รหัสจังหวัด ,อ าเภอ,ต าบล  (ตัวอย่าง) 
ให้ Download รหัสทั้งหมดได้ที่ www.oic.or.th 

รหัส(Code) ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล 
100000 กรุงเทพมหานคร     
100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   
100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง 
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย ์
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพธิ 
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ส าราญราษฎร ์
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ 
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงช้า 
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม 
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดสามพระยา 
100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต 
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล 
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา 
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สี่แยกมหานาค 
100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บางซ่ือ 
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี 
100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สามเสนใน 
100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย 
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คู้ฝั่งเหนือ 
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าผักช ี
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าต้อยติ่ง 
100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ตารางที่ 5 รหัสประเทศ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารูบา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมู่เกาะโอลันด์ Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอร์รา Andorra 
ANT เนเธอแลนด์แอนทิลลิส  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates 
ARG อาร์เจตินา Argentina 
ARM อาร์เมเนีย Armenia 
ASM อเมริกันซามัว American Samoa 
ASN กลุ่มประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตาร์กติกา Antarctica 
ATF ดินแดนเฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนส ์ French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนติกาและบาร์บูดา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลีย Australia 
AUT ออสเตรีย  Austria 
AZE อาร์เซอร์ไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนดี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินต์เอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูร์กินาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรีย Bulgaria 
BHR บาห์เรน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซ็งบาร์เตเลมี Saint Barthélemy 
BLR เบลารุส Belarus 
BLZ เบลีซ์ Belize 
BMU เบอร์มิวดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บาร์เบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรูไนคารุสซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดินแดนหมู่เกาะโคโคส )คลีิง(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอร์แลนด ์ Switzerland 
CHL ชิลี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดิวัวร ์ Côte d'Ivoire 
CMR แคเมอรูน Cameroon 
COD สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมู่เกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
CPV กาบูว์ดี Cabo Verde 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CRI คอสตาริกา Costa Rica 
CUB คิวบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอร์ซอว์  Curaçao 
CXR เกาะคริสต์มาส Christmas Island 
CYM หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมนี Germany 
DJI จิบูตี Djibouti 

DMA โดมินิกา Dominica 
DNK เดนมาร์ก  Danmark 
DOM สหรัสโดมิกัน Dominican Republic 
DZA แอลจีเรีย Algeria 
ECU เอกวาดอร์ Ecuador 
EGY อียิปต์ Egypt 
ERI เอริเทรีย Eritrea 
ESH เวสเทิร์นสะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปีย Ethiopia 
FIN ฟินแลนด ์ Finland 
FJI ฟิจ ิ Fiji 
FLK หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ )มัลวีนัส(  Falkland Islands (Malvinas) 
FRA ฝรั่งเศส France 
FRO หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 
FSM ไมโครนีเซีย Micronesia 
GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอร์เจีย Georgia 
GGY เกิร์นซีร์ Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร ์ Gibraltar 
GIN กินี Guinea 
GLP กวาเดอลูป Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea 
GRC กรีซ Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรีนแลนด ์  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนช์เกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮ่องกง Hong Kong 
HMD หมู่เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดูรัส Honduras 
HRV โครเอเซีย Croatia 
HTI เฮติ Haiti 
HUN ฮังการี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอร์แลนด์ Ireland 

 



ก-8 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรัก Iraq 
ISL ไอซ์แลนด์  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอร์ซีย์ Jersey 
JOR จอร์แดน Jordan 
JPN ญี่ปุ่น Japan 
KAZ คาซัคสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีร์กีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาต ี Kiribati 
KNA เซนต์ศิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต้ Republic of Korea 
KWT คูเวต Kuwait 
LAO สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนต์ลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลิกเตนส์ไตน์ Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเก๊า Macao 
MAF แซ็ง -มาร์แต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมร็อกโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรัฐมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ์ Madagascar 
MDV มัลดีฟส ์ Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมู่เกาะมาร์แซลล์ Marshall Islands 
MKD สาธารณรัฐมาซิโดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาลี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พม่า Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลีย Mongolia 
MNP หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซัมบิก Mozambique 
MRT มอริเตเนีย Mauritania 
MSR มอนต์เซอร์รัต Montserrat 
MTQ มาร์ตินิก Martinique 
MUS เมริเซียส Mauritius 
MWI สาธารณรัฐมาลาวี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซีย Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 
NER ไนเจอร์ Niger 
NFK เกาะนอร์ฟอล์ก Norfolk Island 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากัว Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด์ Netherlands 
NOR นอร์เวย์ Norway 
NPL สหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอูรู Nauru 
NZL นิวซีแลนด์ New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมู่เกาะพิตแคร์น Pitcairn Islands 
PER เปรู Peru 
PHL ฟิลิปปินส ์ Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea 
POL สาธารณรัฐโปแลนด ์ Republic of Poland 
PRI เปอร์โตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตุเกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รัฐปาเลสไตน์ State of Palestine 
PYF เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia 
QAT กาตาร์ Qatar 
REU เรอูเนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia 
SCG กลุ่มประเทศเชงเก้น Schengen 
SDN ซูดาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร ์ Singapore 
SGS เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนต์เฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบาร์และยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียร์ราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซัลวาดอร ์ El Salvador 
SMR ซานมารีโน  San Marino 
SOM โซมาเลีย  Somalia 
SPM แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอร์เบีย Serbia 
SSD ซูดานใต ้  South Sudan 
STP เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe 
SUR ซูรินาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซิแลนด ์ Swaziland 
SXM ชินต์มาร์เติน Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล์ Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
TCA หมู่เกาะเติร์กและหมู่เกาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจิกิสถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ติมอร์ -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตุรก ี Turkey 
TUV ตูวาล ู Tuvalu 
TWN ไต้หวันสาธารณรัฐจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรุกวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรัฐวาติกัน State of the Vatican City 
VCT เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมู่เกาะบริติซเวอร์จิน British Virgin Islands 
VIR หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาตู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 
WRW เวิลด์วายด ์ Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซิมบับเว Zimbabwe 
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ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
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ภาพโครงสร้าง  XML  File  ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
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ตัวอย่าง XML File 

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_PO_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MCPolicy> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>PO</Document>  
    <Version>A01</Version>  
   <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

 </XMLHeader> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MC-00001</PolicyNumber> 
  <Barcode>1234567890123</Barcode> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredCitizenId>33104255855</InsuredCitizenId> 
  <InsuredName>นายองอาจ ด ารงค์ชัย</InsuredName> 
  <InsuredAddress>45/120 อาคารเปรมจิต ถ.จิระ</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>300101</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>30000</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <EffectiveDate>20140202</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150202</ExpiryDate> 
  <AgreeDate>20140130</AgreeDate> 
  <IssuedDate>20140202</IssuedDate> 
  <AccountingDate>20140202</AccountingDate> 
  <VehicleLicense>8ศข 999</VehicleLicense> 
  <VehicleLicenseProvince>30</VehicleLicenseProvince> 
  <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
  <VehicleChassis>GFJ44521412</VehicleChassis> 
  <VehicleType>1.10</VehicleType> 
  <NetPremiumAmt>600</NetPremiumAmt> 
  <CommissionAmt>108</CommissionAmt> 

<AgentBrokerLicense>LIC01/9999</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>06</Distribution> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData> 
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 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MC-00002</PolicyNumber> 
  <Barcode>4892558421100</Barcode> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredCitizenId>33145557855</InsuredCitizenId> 
  <InsuredName>นายชัย จริงใจ</InsuredName> 
  <InsuredAddress>1/80  ถ.หนองตาหมู่</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>310101</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>31110</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <EffectiveDate>20140201</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150201</ExpiryDate> 
  <AgreeDate>20140130</AgreeDate> 
  <IssuedDate>20140201</IssuedDate> 
  <AccountingDate>20140201</AccountingDate> 
  <VehicleLicense>8ข 7854</VehicleLicense> 
  <VehicleLicenseProvince>31</VehicleLicenseProvince> 
  <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
  <VehicleChassis>ACXS44521412</VehicleChassis> 
  <VehicleType>1.20A</VehicleType> 
  <NetPremiumAmt>1100</NetPremiumAmt> 
  <CommissionAmt>198</CommissionAmt> 
  <AgentBrokerLicense>LIC89/9999</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>06</Distribution> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData>  

</MCPolicy> 



ก-15 

 

ตารางสลักหลัง ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_EN_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MCEndorse> 
 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>EN</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MC-00001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>EN-MC-001</EndorsementNumber> 
  <Barcode>1234567890123</Barcode> 
  <EndorsementSeq>1</EndorsementSeq> 
  <EndorsementType>2</EndorsementType> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredCitizenId>33104255855</InsuredCitizenId> 
  <InsuredName>นายองอาจ ด ารงค์ชัย</InsuredName> 
  <InsuredAddress>45/120 อาคารเปรมจิต ถ.จิระ</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>300101</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>3000</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <IssuedDate>20141115</IssuedDate> 
  <EndorsementEffectiveDate>20141115</EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140202</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150202</ExpiryDate> 
  <AccountingDate>20141115</AccountingDate> 
  <VehicleLicense>8ศข 999</VehicleLicense> 
  <VehicleLicenseProvince>30</VehicleLicenseProvince> 
  <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
  <VehicleChassis>GFJ44521412</VehicleChassis> 
  <VehicleType>1.10</VehicleType> 
  <PremiumChangeAmt>-100</PremiumChangeAmt> 
  <CommissionAmt>108</CommissionAmt> 
  <AgentBrokerLicense>LIC01/9999</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>06</Distribution> 

<TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
 </MCData> 
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 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MC-00002</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>EN-MC-002</EndorsementNumber> 
  <Barcode>4892558421100</Barcode> 
  <EndorsementSeq>1</EndorsementSeq> 
  <EndorsementType>4</EndorsementType> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredCitizenId>33145557855</InsuredCitizenId> 
  <InsuredName>นายชัย จริงใจ</InsuredName> 
  <InsuredAddress>1/80  ถ.หนองตาหมู่</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>310101</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>31110</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <IssuedDate>20141115</IssuedDate> 
  <EndorsementEffectiveDate>20141115</EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140201</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150201</ExpiryDate> 
  <AccountingDate>20141115</AccountingDate> 
  <VehicleLicense>8ข 7854</VehicleLicense> 
  <VehicleLicenseProvince>31</VehicleLicenseProvince> 
  <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
  <VehicleChassis>AC41XS44521412</VehicleChassis> 
  <VehicleType>1.20A</VehicleType> 
  <PremiumChangeAmt>0</PremiumChangeAmt> 
  <CommissionAmt>198</CommissionAmt> 
  <AgentBrokerLicense>LIC01/9989</AgentBrokerLicense> 

<Distribution>06</Distribution> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData> 

</MCEndorse> 
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ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_RV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MCReceive> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>RV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
   <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MCData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20140203</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20140203</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC01/9999</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>600</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MC-PO-0002</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>MC-EN-0001</EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20140415</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20140415</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC01/9989</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>1100</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData> 

</MCReceive> 
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ชุดข้อมลูรายการสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_CL_A01_9999_201502_1.XML 
1. ตารางรายการสินไหมทดแทน 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MCClaim> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>CL</Document>  
   <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MC-C001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 
  <AccountingDate>20141203</AccountingDate> 
  <ClaimDetail> 

   <VictimSeq>1</VictimSeq> 
   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <AccidentPlace>ถนนมิตรภาพ</AccidentPlace> 
   <AccidentProvDistSub>100000</AccidentProvDistSub> 
   <LossDate>20141203</LossDate> 
   <LossTime>11:30</LossTime> 
   <NotifyDate>20141203</NotifyDate>    
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimPaidType>5</ClaimPaidType> 
   <ClaimAmt>3000</ClaimAmt> 
   <CompensateDayCnt>0</CompensateDayCnt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 
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  <ClaimDetail> 

   <VictimSeq>1</VictimSeq> 
   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <AccidentPlace>ถนนมิตรภาพ</AccidentPlace> 
   <AccidentProvDistSub>100000</AccidentProvDistSub> 
   <LossDate>20141203</LossDate> 
   <LossTime>11:30</LossTime> 
   <NotifyDate>20141203</NotifyDate>    
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimPaidType>6</ClaimPaidType> 
   <ClaimAmt>600</ClaimAmt> 
   <CompensateDayCnt>3</CompensateDayCnt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 
 </MCData> 
</MCClaim> 
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2. ตารางผู้ประสบภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_IJ_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MCInjured> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>IJ</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>   
  <ClaimNumber>MC-C001</ClaimNumber> 
    <Injured> 
   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <VictimSeq>1</VictimSeq> 
   <VictimName>นายชยัณรงค์ ข าเอกา</VictimName> 
   <VictimCitizenId>31458888833</VictimCitizenId> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </Injured> 

    <Injured> 

   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <VictimSeq>2</VictimSeq> 
   <VictimName>เด็กชายณรงค์ ข าเอกา</VictimName> 
   <VictimCitizenId>31458888839</VictimCitizenId> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus>    
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber>    

     </Injured> 

 </MCData> 

</MCInjured> 
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ตารางแบบรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_PV_A01_9999_201502_1.XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MCPayment> 

 <XMLHeader> 

   <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>PV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
   <CreateDate>20150313</CreateDate>  

  </XMLHeader> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MC-C0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq> 
  <ChequeDate>20141215</ChequeDate> 
  <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>K</PaidBy> 
  <ChequeNo>CQ1234777</ChequeNo> 
  <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MC-C0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>2</ClaimPaidSeq> 
  <ChequeDate>20141230</ChequeDate> 
  <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>T</PaidBy> 
  <ChequeNo></ChequeNo> 
  <ClaimAmt>25000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MCData> 

</MCPayment>
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ตารางการรับคืนสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MC_RC_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MCRecovery> 

 <XMLHeader> 

   <InsuranceClass>MC</InsuranceClass>  
    <Document>RC</Document>  
  <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MC-C0001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>S</ClaimGroup> 
  <RecoveryClaimSeq>1</RecoveryClaimSeq> 

  <ClaimDetail> 

   <VictimSeq>1</VictimSeq> 
   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <RecoveryDate>20141115</RecoveryDate> 
   <VictimCount>1</VictimCount> 
   <RecoveryType>5</RecoveryType> 
   <RecoveryAmt>3000</RecoveryAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <VictimSeq>1</VictimSeq> 
   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <RecoveryDate>20141115</RecoveryDate> 
   <VictimCount>1</VictimCount> 
   <RecoveryType>2</RecoveryType> 
   <RecoveryAmt>1000</RecoveryAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

 </MCData> 
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 <MCData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MC-C0002</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>S</ClaimGroup> 
  <RecoveryClaimSeq>2</RecoveryClaimSeq> 

  <ClaimDetail> 

   <VictimSeq>1</VictimSeq> 
   <PolicyNumber>MC-PO-0001</PolicyNumber> 
   <RecoveryDate>20141115</RecoveryDate> 
   <VictimCount>1</VictimCount> 
   <RecoveryType>3</RecoveryType> 
   <RecoveryAmt>5000</RecoveryAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

 </MCData> 

</MCRecovery> 
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สัญลักษณ์ภายในเอกสาร ในส่วนของ คอลัมน์  
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                 ค าสั่งนายทะเบยีน ที ่1/2548 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

ให้บริษัทประกันภยัจัดส่งข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล XML File กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 

1. ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย จะมีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 2 ตาราง คือ 

1.1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

1.2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความคุ้มครองพิเศษ 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PO_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 20  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23 หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

หมายเหตุ  ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_PO_A01_9999_201502_1.XML    
  1) ก าหนดให้ส่งข้อมูลแบบรายการกรมธรรม์ประกันภยั และ กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความคุ้มครองพิเศษ ในโครงสร้าง XML File เดียวกัน 
   2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภยั  มีความคุ้มครองพิเศษมากกว่า 1 ความคุ้มครอง ให้ส่งข้อมูลความคุ้มครองพิเศษให้ครบทั้งหมดทุกความคุ้มครอง   
     เช่น  มีความคุ้มครองพิเศษ 3 ความคุ้มครอง จะต้องส่งข้อมูลจ านวน 3 รายการ  เป็นต้น 
   3) ในการส่งข้อมูลความคุ้มครองพิเศษของกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับความคุ้มครองพิเศษ จะต้องส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยหลักมาดว้ย 
   4) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และตารางกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับความคุ้มครองพิเศษ ก าหนดเพื่อส่งข้อมูลทั้งกรณีกรมธรรม์ประกันภยัเด่ียวและ
    กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ในชุดตารางเดียวกัน โดยถ้าเป็นกรณีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้ระบุ เลขทีก่ลุ่มอ้างอิง  และ ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง 
  5) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

2. ชุดข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภยั (สลักหลัง) มีตารางรายละเอยีดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 2 ตาราง คือ 

2.1. ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย 

2.2. ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความคุ้มครองพิเศษ 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “EN_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 20  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23 หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
      หมายเหตุ  ตวัอยา่งชื่อแฟ้ม : MV_EN_A01_9999_201502_1.XML        
   1) ก าหนดให้ส่งข้อมูลแบบรายการการแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย และแบบรายการการแก้ไขกรมธรรม์ประกันภยัส าหรบัความคุ้มครองพิเศษ             
     ในโครงสร้าง XML File  เดียวกัน 
   2) ใชใ้นกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลดความคุ้มครอง ตามเอกสารแนบท้ายทีบ่ริษัทจัดท าขึ้นตาม
     พิกัดอัตราเบี้ยประกันภยัรถยนต ์
   3) ใชใ้นกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของรถยนต์คันเอาประกันภัยเพิ่ม หรือลดความคุ้มครองส าหรับความคุ้มครองพิเศษตามเอกสารแนบท้ายที่
     บริษัทจัดท าขึ้นตามพกิัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  ที่ใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภยัประกันภัยรถยนต์แบบความคุ้มครองเฉพาะภัย 
 4) ให้ระบุข้อมูลเป็น ผลของการรับประกันภัยหลังจากมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงของรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภยั หรือ การแก้ไข
     เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภยัส าหรับความคุ้มครองพิเศษแล้ว 
  5) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

  



 

3. ตารางการรับเบี้ยประกันภยั 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 20  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
หมายเหตุ  ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_RV_A01_9999_201502_1.XML 
 1) ดูตัวอยา่ง XML File  ได้ที่ภาคผนวก 

4. ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวขอ้ง 6 ตารางคือ 

4.1. ตารางรายละเอียดอุบัติเหต ุ
4.2. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 
4.3. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลภายนอก 
4.4. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อชวีิต ร่างกาย หรืออนามยัของบุคคลภายนอก 
4.5. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองเพิ่มเติม  ร.ย. 01,02,03 
4.6. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอื่น ๆ 

ในกรณีที่มีรายการค่าสินไหมทดแทน ความคุ้มครองพิเศษมากกว่า 1 ความคุ้มครอง ให้ส่งข้อมูลประมาณการ / จ่ายค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครอง
พิเศษให้ครบทั้งหมดทุกความคุ้มครอง เช่น  มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองพิเศษ 3 ความคุ้มครอง จะต้องส่งข้อมูลจ านวน 3 รายการ 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “CL_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 20  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
 หมายเหตุ  ตวัอยา่งชื่อแฟ้ม : MV_CL_A01_9999_201502_1.XML        
 1) โดยการส่งรายการค่าสินไหมทดแทนแต่ละครั้งจะประกอบดว้ย แบบรายการรายละเอียดอุบัติเหตุ (4.1) และตารางค่าสินไหมทดแทน                       
     ตามความคุ้มครองนั้นๆ 
 2) ดูตัวอยา่ง XML File  ได้ที่ภาคผนวก 

5. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

        โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 20  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
        หมายเหต ุ ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : MV_PV_A01_9999_201502_1.XML     
 1) ดูตัวอยา่ง XML File  ได้ที่ภาคผนวก  

 

  



 

6. ตารางรับคืนสินไหมทดแทน 

       โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MV_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RC_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 20  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
        หมายเหต ุ ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : MV_RC_A01_9999_201502_1.XML     
 1) ดูตัวอยา่ง XML File  ได้ที่ภาคผนวก 
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1. ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร (#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม 

 

4.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่รถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม 
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

5.  เลขที่ Barcode บนตาราง
กรมธรรม์ประกันภยั 

Barcode เลขที่ Barcode บนตาราง
กรมธรรม์ ในกรณีที่เป็นกรมธรรม ์

String(13)  1) ความยาวไม่เกิน 13 ตัวอักษร 1) Not Null/Not Blank  กรณี 
ที่เป็นกรมธรรม์ประกันภยัที่รวม
ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

A 

6.  รหัสประเภทของกรมธรรม์
ประกันภยั 

PolicyType ดูค าอธิบายรายการในข้อ 1 String(2) ดูค าอธิบายรายการในข้อ 1 1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“01”,“02”,“03”, “04”, “05”, 
“06”, “07”,“08”, “09”,”99” 

  

7.  รหัสแบบกรมธรรม์
ประกันภยัที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจาก คปภ. 

OICPolicyType รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภยั 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคปภ. 

String(30) ดูค าอธิบายรายการในข้อ 6 1) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
    ยกเว้นรหัสประเภทของ 
    กรมธรรม์ประกันภยัเป็น  
    “01” - “04” 
     ขาดได้กรณรีหัสประเภท 
     กรมธรรม์ประกันภยัเป็น  
     “01” – “04” 

A 

8.  รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
 

InsuredType รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
“1” = บุคคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
         (Juristic Person) 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”,“2” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

  

9.  ชื่อ-นามสุกลผู้เอาประกันภัย InsuredName ชื่อ-นามสุกลผู้เอาประกันภัย String(200)   1) Not Null/Not Blank  A 



 
 

2 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 
10.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั String(500)  1) Not Null/Not Blank 

2) ความยาวไม่เกิน 500    
ตัวอักษร 

 A 

11.  รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล InsuredProvinceDistrictSub รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล 
ของที่อยู่ผู้เอาประกัน 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
 ให้รายงาน “000000” 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 2 
3) ความยาวไม่เกิน 6 ตวัอกัษร 

 A 

12.  รหัสไปรษณีย์ InsuredZipCode รหัสไปรษณีย์ของที่อยู ่
ผู้เอาประกัน 

String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ  
ให้รายงาน “00000” 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 5 ตวัอกัษร 

 A 

13.  รหัสประเทศ InsuredCountryCode รหัสประเทศ 
ของที่อยู่ผู้เอาประกัน  
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String(3)   1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8 
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

 A 

14.  รหัสอาชีพผู้เอาประกันภยั  InsuredOccupation รหัสอาชีพผู้เอาประกันภยั    
(อ้างอิงตารางที่ 6) 

String(4)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 
2) ความยาวไม่เกิน 4 ตวัอกัษร 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีประเภทผู้เอาประกันภัย = 1 

 

15.  เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/เลขที่บัตร
ประชาชนคนต่างด้าว/ 
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

InsuredCitizenId หมายเลขที่แสดงถึง 
ผู้เอาประกันภยั เช่น  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ
ทะเบียนการค้า/เลขที่ทะเบียน 
นิติบุคคล ของผู้เอาประกันภยั 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ส่วนองค์กรอื่นๆ ที่ไม่มีหมายเลข 
เช่น หน่วยงานของรัฐ, 
สถานศึกษา เป็นต้น  
ให้ใส่เป็นค่าว่าง 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลขฯ 
ด้วย 
3) Not Null/Not Blank 

A 

16.  การระบุจ านวนผู้ขับขี ่ DriverType การระบุจ านวนผู้ขับขี ่
“0” = ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี ่
“1” = ผู้ขับขี่ 1 คน 
“2” = ผู้ขับขี่ 2 คน 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”, “1”, “2” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

  

17.  ชื่อ-นามสกุล  
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverName1 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขับขี่คนที่ 1 String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200 
ตัวอักษร 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ =“1” หรือ“2” 

A 

18.  วันที่เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 1  DriverBirthday1 วันที่เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 1        
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 
 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ“2” 

U 

19.  อายุที่ค านวณเบี้ย 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverAge1 อายุที่ค านวณเบี้ย 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ“2” 

A 

20.  รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 1 DriverGender1 รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 1  
รหัสเพศ : “M” = เพศชาย 

String(1)   1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ“2” 

 



 
 

3 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

             “F”  = เพศหญิง 2) ถ้าส่งมาต้องมีค่าเป็น “M”, “F” 
21.  รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่1 DriverOccupation1 รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่1 String(4)   1) Not Null/Not Blank  

กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ“2” 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 
3) ความยาวไม่เกิน 4 ตวัอกัษร 

 

22.  เลขที่บัตรประชาชน 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverCitizenId1 หมายเลขที่แสดงถึงผู้ขับขี่คนที่ 1 
เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ
ทะเบียนการค้า/เลขที่ทะเบียน 
นิติบุคคลของผู้ขับขี่คนที่ 1 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลขฯ 
ด้วย 
3) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ“2” 

U 

23.  เลขที่ใบขับขี่ 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverLicense1 เลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี่คนที่ 1 String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ“2” 

U 

24.  ชื่อ-นามสกุล  
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverName2 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขับขี่คนที่ 2 String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200ตัวอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

A 

25.  วันที่เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 2 DriverBirthday2 วันที่เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 2         
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

U 

26.  อายุที่ค านวณเบี้ย 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverAge2 อายุที่ค านวณเบี้ย 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

A 

27.  รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 2 DriverGender2 รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 2             
รหัสเพศ “M” = เพศชาย 
            “F” = เพศหญิง 

String(1)   1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 
2) ถ้าส่งมาต้องมีค่า “M”, “F” 

 

28.  รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่2 DriverOccupation2 รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่2 String(4)  1) ความยาวไม่เกิน 4 ตวัอกัษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 

 

29.  เลขที่บัตรประชาชน 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverCitizenId2 หมายเลขที่แสดงถึงผู้ขับขี่คนที่ 2 
เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ
ทะเบียนการค้า/เลขที่ทะเบียน 
นิติบุคคลของผู้ขับขี่คนที่ 2 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลขฯ 
ด้วย 

U 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

3) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

30.  เลขที่ใบขับขี่ 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverLicense2 เลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี่คนที่ 2 String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

U 

31.  เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/เลขที่บัตร
ประชาชนคนต่างด้าว/ 
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้รับประโยชน์คนแรก 

BeneficiaryCitizenId1 หมายถึง เลขที่แสดงถึงผู้รับ
ประโยชน์คนแรก เช่น  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ
ทะเบียนการค้า/เลขที่ทะเบียน 
นิติบุคคลของผู้รับประโยชน์คนแรก 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลขฯ 
ด้วย 

A 

32.  ชื่อผู้รับประโยชน ์
ของผู้รับประโยชน์คนแรก 

Beneficiary1 ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร, 
รหัสบัตรประชาชน 
หรือเป็นข้อความ เช่น  
“ทายาทโดยธรรม” 

String(200) ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร, 
รหัสบัตรประชาชน 
หรือเป็นข้อความ เช่น  
“ทายาทโดยธรรม” 

1) ความยาวไม่เกิน 200 
ตัวอักษร 

 A 

33.  วันที่เริ่มความคุ้มครอง   EffectiveDate วันที่เริ่มความคุ้มครอง 
 โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองต้องไม่
มากกว่าวันที่สิ้นสุด 
ความคุ้มครอง                   
2) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง 
ห้ามมากกวา่วันที่ปจัจุบัน 2 ปี                                            

U 

34.  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง   ExpiryDate วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

35.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี   AccountingDate วันที่บันทึกรายการทางบัญชี      
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

36.  วันที่ ออกเอกสาร  IssuedDate วันที่ออกเอกสาร 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

37.  วันที่ ท าสัญญา   AgreeDate วันที่ท าสัญญา 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) วันที่ท าสัญญาต้องไม่มากกว่า
วันที่ท ากรมธรรม์     
2) วันที่ท าสัญญาต้องไม่มากกว่า
วันที่เริ่มคุ้มครอง      
3) วันที่ท าสัญญาต้องไม่มากกว่า
วันที่สิ้นสุดคุ้มครอง   
4) วันที่ท าสัญญาต้องไม่มากกว่า
วันที่บันทึกขอ้มูลทางบัญช ี  

A 

38.  เลขทะเบียนรถ VehicleLicense เลขทะเบียนรถตามที่จดทะเบยีน String(20) ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 2 1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank U 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

 ยกเว้นรหัสรถ 801                    
39.  รหัสจังหวัดตามทะเบยีนรถ VehicleLicenseProvince รหัสจังหวัดตามที่จดทะเบยีน 

(อ้างอิงตารางที่ 5) 
String(2) ต่างประเทศก าหนด “00”         

ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 2 
1) รหัสต้องมีในตารางที่ 5      
2) ความยาวไม่เกิน 2 ตวัอกัษร 
3) Not Null/Not Blank 

 
 

 

40.  รหัสประเทศ VehicleCountryCode รหัสประเทศตามที่จดทะเบียนรถ
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String(3)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8    
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

 A 

41.  เลขตัวถัง/เลขตัวรถ VehicleChassis เลขตัวถังหรือเลขตัวรถ String(50) ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 3 1) Not Null/Not Blank     
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร 

  

42.  รหัสประเภทรถยนต ์
ภาคสมัครใจ 

VehicleType รหัสประเภทรถยนต์ภาคสมัครใจ
(อ้างอิงตารางที่ 3) 

String(3) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภยั
ประเภท 04 สามารถระบุได้
เพียง 3 รหัสรถ ดังนี้  
110 , 210 , 310 

1) Not Null/Not Blank  
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 3    
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

  

43.  รหัสกลุ่มรถ  
 

VehicleGroup รหัสกลุ่มรถ  
 

String(2)  1) ความยาวไม่เกิน 2 ตวัอกัษร 1) Not Null/Not Blank  
ส าหรับกรณีรหัสรถ 110,120 
2) รหัสกลุ่มตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภยัรถยนต์          

 

44.  ชื่อยี่ห้อรถ VehicleBrand ชื่อยี่ห้อรถ String(20) ขื่อยี่หอ้รถยนต ์
เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ ่

1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีรถยนต์นั่ง                 

 

45.  ชื่อรุ่น ของรถ VehicleModel ชื่อรุ่น ของรถ String(50) ชื่อรุ่นรถยนต์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ ่

1) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีรถยนต์นั่ง                 

 

46.  ชื่อรุ่นย่อย ของรถ   VehicleSubModel ชื่อรุ่นย่อย ของรถ   String(50) ชื่อรุ่นย่อยรถยนต์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ ่

1) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร   

47.  ปีรุ่นของรถ VehicleYear ปีรุ่นของรถ 
รายงานเป็นปี ค.ศ. 

Year(4)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 4 หลัก 
2) ต้องระบุเป็น ปี ค.ศ. 

1) Not Null/Not Blank  
ยกเว้นกรณีการค้ารถยนต ์  

 

48.  อายุรถยนต์ที่ท าประกันภยั VehicleAge อายุรถยนต์ที่ท าประกันภยั Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น  A 
49.  ขนาดเครื่องยนต ์ VehicleSize ขนาดเครื่องยนต ์ 

หน่วยนับเป็น ซีซี เช่น 1500, 
2000 

Number(7)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีประเภทรถรหัส  
110, 120, 610, 620, 730, 802 

U 

50.  จ านวนที่นั่ง VehicleSeat จ านวนที่นั่ง Number(5)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank กรณี
ประเภทรถรหัส 210,220,230 

U 

51.  น้ าหนักบรรทุก VehicleWeight น้ าหนักบรรทุก  
หน่วยนับเป็น กิโลกรัม  
เช่น 3000 
 

Number(7)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank กรณี
ประเภทรถรหัส 310, 320, 340, 
420, 520, 540, 803, 804, 805 

U 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

52.  อุปกรณ์เพิ่มเติม OptionFlag ระบุอุปกรณ์เพิ่มเติม 
“Y” = มี 
“N” = ไม่มี 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

  

53.  จ านวนเงินเอาประกันภยั
ของ OD 

ODSIAmt จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ของ OD 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0   

1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 U 

54.  จ านวนเงินเอาประกันภยั
ของ Fire 

FireSIAmt จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ของ Fire 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0 

1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 
 

 
 

A 

55.  จ านวนเงินเอาประกันภยั
ของ Theft 

TheftSIAmt จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ของ Theft 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0 

1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 A 

56.  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 
TPPD ต่อคร้ัง 

TPPDSIAmt จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด TPPD 
ต่อคร้ัง 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0 

1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 U 

57.  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 
TPBI ต่อคน 

TPBISIPersonAmt จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด TPBI 
ต่อคน 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0 

1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 U 

58.  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 
TPBI ต่อคร้ัง 

TPBISIEventAmt จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด TPBI 
ต่อคร้ัง 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ
0 

1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 U 

59.  เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเต็มปี BasePremium เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเต็มป ี Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่า 0 1) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) ต้องมีค่ามากกว่า 0 
2) Not Null/Not Blank 
กรณีรหัสประเภทของกรมธรรม์  
= “01”,“02”, “03”, “04” 

U 

60.  เบี้ยประกันภัยสุทธหิลัก 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 
รวมเป็นเงิน (ตามความ
คุ้มครองหลัก 4 ประเภท) 

CoveragePrem เบี้ยประกันภัยสุทธหิลัก ตาม
ระยะเวลาคุ้มครองรวมเป็นเงิน 
(ตามความคุ้มครองหลัก  
4 ประเภท) 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

61.  จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 
01 ต่อผู้ขับขี่ กรณี บาดเจ็บ 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ถาวร 

EX01DriverSIPermanent จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 01 
ต่อผู้ขับขี่ กรณี บาดเจ็บ  
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

62.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
ตาม ร.ย. 01 ต่อผู้โดยสาร 
1 คน กรณี บาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะ ทพุพลภาพถาวร 

EX01PassengerSI 
Permanent 

จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 01 
ต่อผู้โดยสาร 1 คนกรณี บาดเจ็บ 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

63.  จ านวนผู้โดยสาร 
ตามความคุ้มครอง ร.ย. 01 
กรณี บาดเจ็บ สูญเสีย

EX01PassengerNum 
Permanent 

จ านวนผู้โดยสาร 
ตามความคุ้มครอง ร.ย. 01  
กรณี บาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ 

Number(4) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น  

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

อวัยวะ ทพุพลภาพถาวร ทุพพลภาพถาวร 
64.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิของ 

ร.ย. 01 ตามระยะเวลา
คุ้มครอง ไม่รวมทุพพลภาพ
ชั่วคราว 

EX01PermanentPremium เบี้ยประกันภัยสุทธ ิของร.ย. 01 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง  
ไม่รวมทุพพลภาพชั่วคราว 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น  

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

65.  จ านวนเงินทดแทน 
ต่อสัปดาห์ กรณี ทุพพลภาพ
ชั่วคราวต่อผู้ขับขี ่

EX01CompensateDriver จ านวนเงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี 
ทุพพลภาพชั่วคราว 
ต่อผู้ขับขี ่

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

66.  จ านวนเงินทดแทนต่อ
สัปดาห์ กรณี ทพุพลภาพ
ชั่วคราวต่อผู้โดยสาร 1 คน 

EX01Compensate 
Passenger 

จ านวนเงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี 
ทุพพลภาพชั่วคราว 
ต่อผู้โดยสาร 1 คน 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

67.  จ านวนผู้โดยสาร 
ตามความคุ้มครอง ร.ย. 01 
กรณีทุพพลภาพชั่วคราว 

EX01PassengerNum 
Temporary 

จ านวนผู้โดยสาร 
ตามความคุ้มครอง ร.ย. 01  
กรณีทุพพลภาพชั่วคราว 

Number(4) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

68.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 
ของร.ย. 01 ตามระยะเวลา
คุ้มครองเฉพาะ  
กรณีทุพพลภาพชั่วคราว 

EX01TemporaryPremium เบี้ยประกันภัยสุทธ ิของ ร.ย. 01 
ตามระยะเวลาคุ้มครองเฉพาะกรณี
ทุพพลภาพชั่วคราว 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

69.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
ตาม ร.ย. 02 ต่อคน 

EX02SIAmt จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 02 
ต่อคน 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

70.  จ านวนคนที่ได้รับ 
ความคุ้มครองตาม ร.ย. 02 

EX02PersonNum จ านวนคนที่ได้รับความคุ้มครอง
ตาม ร.ย. 02 

Number(4) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

71.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 
ตาม ร.ย. 02 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

EX02Premium เบี้ยประกันภัยสุทธ ิตาม ร.ย. 02 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

72.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
การประกันตวัผู้ขับขี ่
ตาม ร.ย.03 

EX03SIAmt จ านวนเงินคุ้มครองการประกันตัวผู้
ขับขี่ตาม ร.ย. 03 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

73.  เบี้ยประกันสุทธ ิ 
ตาม ร.ย. 03  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

EX03Premium เบี้ยประกันสุทธ ิตาม ร.ย. 03  ตาม
ระยะเวลาคุ้มครอง 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

74.  จ านวนเงินค่าเสียหาย 
ส่วนแรกตาม OD รวม 

ODDeductibleAmt จ านวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกตาม 
ODรวม 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 U 

75.  จ านวนเงินส่วนลดเบี้ย 
จากค่าเสียหายสว่นแรกตาม 

 ODDeductibleDiscountAmt จ านวนเงินส่วนลดเบี้ยจาก
ค่าเสียหายสว่นแรกตาม OD ตาม

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

OD ตามระยะเวลาคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง  
76.  จ านวนเงินค่าเสียหาย 

ส่วนแรกตาม TPPD รวม 
 TPPDDeductibleAmt จ านวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกตาม 

TPPDรวม 
Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  

2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 U 

77.  จ านวนเงินส่วนลดเบี้ย
ประกันภยั จากค่าเสียหาย
ส่วนแรก ตาม TPPD   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

TPPDDeductible 
 DiscountAmt 

จ านวนเงินส่วนลดเบี้ยประกันภยั
จากค่าเสียหายสว่นแรกตาม TPPD  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

78.  % ส่วนลดประกันภยักลุ่ม DiscountFleetRate % ส่วนลดประกันภยักลุ่ม Number(5,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอื  
เท่ากับ 0                        
2) ต้องมีค่า 0.00-100.00 เท่านั้น 

 

79.  จ านวนเงินส่วนลด
ประกันภยักลุ่ม   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

DiscountFleetAmt จ านวนเงินส่วนลดประกันภัยกลุ่ม 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอื 
เท่ากับ 0                      

 

80.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ฉบับที่ได้รับส่วนลด/เพิ่ม
ประวัต ิ

OldPolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  
ฉบับที่ได้รับส่วนลด/เพิ่มประวัต ิ

String(30)  1) ถ้าส่งมาความยาวต้องไม่เกิน 
 30 ตัวอักษร 
 

  

81.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง ฉบับที่
ได้รับส่วนลด/เพิ่มประวัติ 

OldFleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิงฉบับที่ได้รับ
ส่วนลด/เพิ่มประวัต ิ

String(30)  1) ถ้าส่งมาความยาวต้องไม่เกิน   
30 ตัวอักษร 

  

82.  รหัสของประวัต ิ HistoryCode รหัสของประวัต ิ
“0” = ประวัติปกต ิ
“1” = ประวัติดี      
“2” = ประวัติไม่ดี   

String(1)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่า “0”, “1”, “2”  

  

83.  ขั้นที่ได้รับส่วนลด/ 
เพิ่มประวัต ิ

HistoryStep ระบุ “1”, “2”, “3”, “4”   
ตามพิกัดอัตราเบีย้ 

String(1) ตามพิกัดอัตราเบีย้   1) ต้องมีค่า “1”, “2”, “3”, “4”  
2) ว่างได้กรณีที่เป็นกรมธรรม์ปีที่ 1 

 

84.  % ที่ได้รับส่วนลด/ 
เพิ่มประวัต ิ

NCBOrMalusRate % ที่ได้รับส่วนลด/เพิ่มประวัต ิ Number(5,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอื 
เท่ากับ 0                        
2) ต้องมีค่า 0.00-100.00 เท่านั้น 

U 

85.  จ านวนเงินส่วนลด/ 
เพิ่มประวัติ   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

NCBOrMalusAmt จ านวนเงินส่วนลด/เพิ่มประวัต ิ 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

86.  จ านวนเงินส่วนลดประวัติ
ประกันภยักลุ่มของรถคันนี้
เท่านั้น  
(หลังจากจัดสรรเรียบร้อย) 
 

NCBFleetAmt จ านวนเงินส่วนลดประวัติ
ประกันภยักลุ่มของรถคันนี้เท่านั้น  
(หลังจากจัดสรรเรียบร้อย) 

Number(10,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

87.  %  สว่นลดอื่นๆ OtherDiscountRate %  สว่นลดอื่นๆ Number(5,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

1) ต้องมีค่ามากกว่า 
หรือเท่ากับ 0                        
2) ต้องมีค่า 0.00-100.00 เท่านั้น 

 

88.  จ านวนเงินส่วนลดอื่นๆ  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

OtherDiscountAmt จ านวนเงินส่วนลดอื่นๆ  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

89.  จ านวนเบีย้ประกันภัยรวม
ของส่วนความคุ้มครองหลัก
รถคันที่เอาประกันภยั   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยรวมของส่วน
ความคุ้มครองหลัก 
รถคันที่เอาประกันภยั  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 
 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

90.  จ านวนเบีย้ประกันภัยรวม
ส่วนของความคุ้มครองพิเศษ
ที่แต่ละบริษัทได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. หรือความ
คุ้มครองมาตรฐานที่ คปภ.
ประกาศภายหลังและรวม
ค านวณเบี้ยไว้ในกรมธรรม์
ประกันภยัฉบับนี ้

NetSpecialPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันสว่น 
ของความคุ้มครองพิเศษ 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

1) ต้องมีค่ามากกว่า 
หรือเท่ากับ 0                                 
2) ตรวจสอบจ านวนเบีย้ประกันภัย
กับตารางกรมธรรม์ประกันภยั
ส าหรับความคุ้มครองพิเศษ 

A 

91.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ
รวมทั้งกรมธรรม์ 

NetPremiumAndSpecial 
PremiumAmt 

จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิรวมทั้ง
กรมธรรม์ผลรวมล าดับที่ 89+90 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 A 

92.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 A 

93.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันภยัที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากส านกังาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท 
ให้ใส่รหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) สอดคล้องตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน คปภ. 

A 

94.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ของบริษัทประกันภยั 
“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา้ (Broker) 
“03” = ธนาคาร 
(Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย์  
(Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท์  

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“01”,“02”,…, “08”,“99” 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
   

(Tele Maketing) 
“06” = ลูกค้าติดต่อโดยตรง 
กับบริษัท (Walkin) 
“07” = ผ่านองค์กร (Worksite) 
“08” = ขายผา่นอินเตอร์เน็ต 
(Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 

95.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C”  
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

 A 

96.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิง 
ในกรณีที่เป็นการส่งปรับปรุง
ข้อมูล การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่กลุ่มอ้างอิง, ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง  

                  หา้มระบุค่าซ้ า ในการส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N” 
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1.2. ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความคุ้มครองพิเศษ 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

# คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
1) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขกรมธรรม์ใน Data Center 

A 

3.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง  
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร (#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                      
1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที ่
กลุ่มอ้างอิงของรถในกลุ่มอ้างอิง 
ใน Data Center 
2) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยั
กลุ่ม 

A 

4.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม 
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                      
1) ต้องสามารถอ้างอิงล าดับที่
ของรถในกลุ่มอ้างอิง 
ใน Data Center 

A 

5.  รหัสความคุ้มครอง CoverageCode รหัสความคุ้มครอง             
(อ้างอิงตารางที่ 7 หรือที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนดเพิ่มเติม) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 
3) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที่  7 

# คีย์หลักของข้อมูล  
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

6.  จ านวนเงินเอาประกันภยั 1 SumInsuredAmt1 จ านวนเงินเอาประกันภยั 1 Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank    
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

7.  จ านวนเงินเอาประกันภยั 2 SumInsuredAmt2 จ านวนเงินเอาประกันภยั 2 Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

8.  จ านวนเบีย้ประกันภัย PremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัย Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องมีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

9.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C”  
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
“C” = รายการยกเลิก เป็น “U” (รายการแก้ไข)  

หรือ “C” (รายการยกเลิก) 
 

10.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิง 
ในกรณีที่เป็นการส่งปรับปรุง
ข้อมูล การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่กลุ่มอ้างอิง, ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง, รหัสความคุ้มครอง  

     ห้ามระบุค่าซ้ า ในการส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N”
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

1. ข้อมูลรหัสประเภทของกรมธรรม์ประกนัภัย (ล าดับที่ 6) ขอให้ทางบริษัทประกนัภัยรายงานดังนี้ 
1.1 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 1 (ความเสียหายต่อรถยนต์, รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)  ให้ระบ ุ“01” 
1.2 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 2 (รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ให้ระบ ุ“02” 
1.3 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 3 (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ให้ระบ ุ“03” 
1.4 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 4 (ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก) ให้ระบุ “04” 
1.5 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 5 (ความคุ้มครองเฉพาะภยั (ประเภท 2 หรอื 3 บวกความเสียหายต่อรถยนต์จากการชน 
 จากยานพาหนะทางบก))  ให้ระบุ “05” 
1.6 ให้ระบุ “06” ส าหรับกรมธรรม์ดังนี้  
      1.6.1 กรมธรรม์ Super Car 
      1.6.2 กรมธรรม์ปลอดแอลกอฮอล ์
      1.6.3 เอกสารแนบท้ายคุ้มครอง ภัยน้ าท่วม, ภัยธรรมชาติ 
1.7 ให้ระบุ “07” ส าหรับกรมธรรม์ดังนี้ 
      1.7.1 กรมธรรม์ ขับดี มีคืน 
      1.7.2 กรมธรรม์ GAP Insurance 
      1.7.3 กรมธรรม์ ชดเชยรายได ้
      1.7.4  กรมธรรม์ ค่าขาดประโยชน ์
1.8 ให้ระบุ “08”ส าหรับกรมธรรม์ดังนี้ 
      1.8.1 กรมธรรม์/เอกสารแนบทา้ย คุ้มคอรงรถยนต์พลิกคว่ า ตกทาง 

  1.8.2 กรมธรรม์/เอกสารแนบทา้ย คุ้มครองภัยน้ าท่วม, คุ้มครองภัยธรรมชาติ, คุ้มครองรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง, คุ้มครองทรัพย์สิน 
 ในรถสูญหาย       
  1.8.3 กรมธรรม์ เฉพาะภยั No DD  

      1.8.4 กรมธรรม์ คุ้มครองตามระยะทาง 
      1.8.5 กรมธรรม์ คุ้มครองรถยนต์เสียหายบางส่วน 
      1.8.6  กรมธรรม์ Big Bike 

**** รหัสประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ใช่ “01”-“04” บริษัทประกันภัยต้องรายงานข้อมูลตามตารางรายละเอียดแบบรายการกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับความคุ้มครองพิเศษ ***** 

2. ข้อมูลเลขที่ทะเบียนรถ (ล าดับที่ 38)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัย รายงานข้อมูลโดยระบุตัวเลขและตัวอักษรบนทะเบียนรถ โดยไม่ต้องระบุเครื่องหมาย “-” 
และหรือ “” (ช่องว่าง)  โดยปฎิบัติดังนี้ 

2.1 ข้อมูลที่ท าการบันทึกจะต้องท าการชิดซ้าย 
2.2 ในกรณีรถที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง)  ให้ระบุเป็น ค าว่า “ใหม่” เท่านั้นและรหัสจังหวัดก าหนดเป็น “99” 
2.3 ในกรณีรถต่างประเทศ ให้ระบุเป็น “00”  

3. ข้อมูลเลขตัวถัง (ล าดับที่ 41)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัยปฏิบัติดังนี ้
3.1 ไม่ให้เพิ่มเติมตัวอักษรอื่นใดเข้าไปในตัวเลขตัวถังที่จดจากตัวรถจริงๆ 
3.2 หากเลขตัวถังมีช่องวา่งระหวา่งชุดตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันขึ้นเป็นเลขตัวรถให้ตัดช่องว่างเหล่านั้นออกให้หมด 
3.3   ให้ท าการบันทึกขอ้มูลชิดซ้าย 

4. ข้อมูลเลขที่กลุ่มอ้างอิงและล าดบัของรถในกลุ่มอ้างอิง (ล าดับที่ 3 และ 4) 
4.1 กรณีกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม ที่ใช้เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัเดียวกันทั้งกลุ่ม  และใช้ล าดับที่ในการอา้งถึงรถแต่ละคัน ให้ท าการ  
 ระบุข้อมูลดังนี้ 
            4.1.1  เลขที่กลุ่มอ้างอิง  ให้ระบุเป็นเลขที่กรมธรรม์ประกันภัย 
      4.1.2 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง ให้ระบุ  ล าดับที่ใช้ในการอ้างถึงรถแต่ละคันภายในกลุ่ม 
4.2 กรณีกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม  ที่ใช้เลขที่กลุ่มอ้างถึงกลุ่ม  และใช้เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัในการอา้งถึงรถแต่ละคัน  
 ให้ท าการระบขุ้อมูลดังนี้ 
      4.2.1 เลขที่กลุ่มอ้างอิง  ให้ระบ ุ เลขที่กลุ่มซ่ึงใช้อ้างถึงกลุ่ม 
      4.2.2 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง ให้ระบุ  ล าดับที่ใช้ในการอ้างถึงรถแต่ละคันภายในกลุ่ม 
4.3 กรณีกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของกรมธรรม์ประกันภยัหลายๆฉบับ โดยไม่มีเลขที่อ้างอิงกลุ่ม   
 ให้ท าการระบขุ้อมูลดังนี้ 
      4.3.1 เลขที่กลุ่มอ้างอิง  ให้ระบ ุ  เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับแรกของกลุ่ม 
      4.3.2 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง  ให้ระบุ  ล าดับที่ใช้ในการอ้างถึงรถแต่ละคันภายในกลุ่ม 
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5. ล าดับที่ 96 หมายเลขอ้างอิงรายการ ในการส่งข้อมูลเข้ามาครั้งแรก หมายเลขอ้างอิงรายการจะไม่มีค่า และเมื่อข้อมูลได้ท าการส่งสมบูรณ์  
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะมีหมายเลข Reference ตอบกลับไปจากทาง ฐานข้อมูล Insurance Bureau ซ่ึงหมายเลข Reference จะเป็นหมายเลขที่ก ากับ
รายการนั้น ๆ ไว้ในฐานข้อมูล ดังนั้น กรณีที่ มีการส่งรายการข้อมูลเดิม เข้ามาในสถานะ “U” หรือ สถานะ “C” จ าเป็นต้องส่งหมายเลข Reference 
ดังกล่าว เข้ามาด้วย เพื่อที่จะได้ไปเชื่อมโยงกับรายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไขได้ถูกต้อง 

6.    รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภยัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน คปภ.  ล าดับที่ 7 ของกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ          
ประเภทกรมธรรม ์ 01 - 04 :  ไม่มีการก าหนด “รหัสแบบกรมธรรม์” 
ประเภทกรมธรรม์  05       :  ก าหนดให้ประกอบดว้ย (กรมธรรม์มาตรฐาน +  เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน) )   

           ก าหนด รหัสแบบกรมธรรม์  8  หลัก   ดังนี้  
ต าแหน่งที่ 1 – 4 หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  “0000”     

   ต าแหน่งที่ 5 – 6  หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  กรมธรรม์มาตรฐาน    
             เช่น   “01” : กรมธรรม์ประเภท 1 , “02” : กรมธรรม์ประเภท 2 ,“03” : กรมธรรม์ประเภท 3 ,  

        “04” : กรมธรรม์ประเภท 4   
ต าแหน่งที่ 7 – 8  หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน) 

                                          เช่น  “01” : รถชนรถ “02”: น้ าท่วม  , “03” : แข่งขนัความเร็ว , “04”: ก่อการร้าย , “05”: อื่นๆ   
                            ตวัอยา่ง  กรมธรรม์ประเภท  05  ที่มีความคุ้มครองหลักเป็น (กรมธรรม์ประเภท “02” + รถชนรถ) 
                          รายงานข้อมูล เปน็                   

ประเภทกรมธรรม ์ รหัสแบบกรมธรรม ์
05 00000201 

 

 ประเภทกรมธรรม์    06 :  กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ SuperCar ก าหนดใหป้ระกอบด้วย  
      ( กรมธรรม์มาตรฐาน +  เอกสารแนบมาตรฐาน(ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน)) 
               ก าหนด รหัสแบบกรมธรรม์  8  หลัก   ดังนี ้

ต าแหน่งที่ 1 – 4    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  “0000”       
ต าแหน่งที่ 5 – 6    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน (“01”, “02”, “03”, “04”) 
ต าแหน่งที่ 7 – 8    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน) 

                                                      เช่น  “02” : น้ าท่วม  , “03” : แข่งขันความเร็ว ,  “04”: ก่อการร้าย ,  “99”: อื่นๆ   

ตัวอยา่ง   กรมธรรม์ประเภท  06  ที่มีความคุ้มครองหลัก เป็น (กรมธรรม์มาตรฐานประเภท “01” +  แข่งขันความเร็ว)   
                           รายงานขอ้มูล เปน็                   

ประเภทกรมธรรม ์ รหัสแบบกรมธรรม ์
06 00000103 

 
 ประเภทกรมธรรม์  07 - 98  : ประเภทกรมธรรม์มาตรฐาน  (รหัสแบบกรมธรรม์ ในอนาคต) ซ่ึงรหัสแบบกรมธรรม์จะใช้วิธีเดียวกันกับกรมธรรม์ 
                                        ประเภทที่ “06” 

        ประเภทกรมธรรม์    99       :  ประเภทกรมธรรม์ เฉพาะของบริษัทประกันภยั  ม ี2 ลักษณะดังนี้ 
1.) แบบกรมธรรม์มาตรฐาน +  เอกสารแนบท้ายของบริษัทประกันวินาศภยั รหัสแบบกรมธรรม์จะมีลกัษณะดังนี้ 
        ก าหนด เลขที่แบบ  8  หลัก   ดงันี้  
                     ต าแหน่งที่ 1 – 4    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น รหัสบริษัทประกันวินาศภยั (ตวัเลข 4 หลัก) 
                     ต าแหน่งที่ 5 – 6    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน (“01”, “02”, “03”, “04”) 
                     ต าแหน่งที่ 7 – 8    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น รหัสเอกสารแนบ (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษที่บริษัทก าหนดเอง)  
                                     เช่น  “05”  : รถตกขา้งทาง  

             ตวัอยา่ง   กรมธรรม์ประเภท  99  ที่มีความคุ้มครองหลัก เป็น  (กรมธรรม์มาตรฐานประเภท “01” +  รถตกข้างทาง) 
              รายงานข้อมูล เป็น                   

ประเภทกรมธรรม ์ แบบกรมธรรม ์
99 99990105  (9999 = รหัสบ.ประกันภยั) 
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2.) แบบกรมธรรม์ + เอกสารแนบท้าย ของบริษัทประกันวินาศภัย  รหัสแบบกรมธรรม์ จะมีลักษณะดังนี ้
ก าหนด เลขที่แบบ  8  หลัก   ดังนี้  

   ต าแหน่งที่ 1 – 4    หมายถึง  ใหก้ าหนดเป็น รหัสบริษัทประกันวินาศภยั (ตัวเลข 4  หลัก)        
               ต าแหน่งที่ 5 – 6    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น “99”  

                      ต าแหน่งที่ 7 – 8    หมายถึง  ใหก้ าหนดเป็น  รหัสของ กรมธรรม์+เอกสารแนบท้าย ของบริษัทฯ 
                                                    เช่น  “51”  : กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (คุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม) 
       “52”  : กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต ์ (คุ้มครอง Fire + PA) 

        ตวัอยา่ง   กรมธรรม์ประเภท  99  ที่มีความคุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม 
         รายงานข้อมูล เป็น                   

ประเภทกรมธรรม ์ แบบกรมธรรม ์
99 99999951   (9999 = รหัสบ.ประกันภยั) 
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2. ชุดข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย (สลักหลัง) 

2.1. ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
1) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขกรมธรรม์ใน Data Center 

 

3.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง  
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร (#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
1) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขที่กลุ่มอ้างอิงของรถ 
ในกลุ่มอ้างอิงใน  Data Center 
2) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยั
กลุ่ม                             

 

4.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม 
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
1) ต้องสามารถอ้างอิง 
ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง 
ใน Data Center 

 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง String(30)  1) Not Null/Not Blank      
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

6.  รหัสประเภทสลักหลัง EndorsementType รหัสประเภทสลักหลัง 
เพื่อให้ทราบวา่ข้อมูลรายการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
ประกันภยัรายการนี้มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ  
ในเรื่องใด (อ้างอิงตารางที่ 4) 

String(3)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีรหัสตามตารางที่ 4   
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

7.  เลขที่ Barcode  
บนตารางกรมธรรม์

Barcode เลขที่ Barcode  
บนตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

String(13)  1) ความยาวไม่เกิน 13 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภยั 

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
ประกันภยั ที่รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ  
8.  รหัสประเภทของกรมธรรม์

ประกันภยั 
PolicyType รหัสประเภทของกรมธรรม์

ประกันภยั 
String(2)  1) Not Null/Not Blank 

2) ต้องมีค่าเป็น  
“01”,“02”,“03”, “04”, “05”, 
“06”, “07”,“08”, “09”,”99” 

  

9.  รหัสแบบกรมธรรม์
ประกันภยัที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจาก คปภ. 

OICPolicyType รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภยั 
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. 

String(30) ดูค าอธิบายรายการในข้อ 7 1) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank     
    ยกเว้นรหัสประเภทของ 
    กรมธรรม์ประกันภยัเป็น  
    “01” - “04” 
     ขาดได้กรณีรหัสประเภท   
     กรมธรรม์ประกันภยัเป็น  
     “01” – “04” 

A 

10.  ล าดับที่สลักหลัง  EndorsementSeq ล าดับที่สลักหลัง Number(5)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

11.  รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย InsuredType ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

  

12.  ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย InsuredName ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(200)   1) Not Null/Not Blank     
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

13.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(500)  1) Not Null/Not Blank     
2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

14.  รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล InsuredProvinceDistrictSub รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8.    
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ  
ให้รายงาน “000000” 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 2 
3) ความยาวไม่เกิน 6 ตวัอกัษร 

 A 

15.  รหัสไปรษณีย์ InsuredZipCode รหัสไปรษณีย์ 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
 ให้รายงาน “00000” 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 5 ตัวอกัษร 

 A 

16.  รหัสประเทศ InsuredCountryCode รหัสประเทศ 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8.  

String(3)   1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8 
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
(อ้างอิงตารางที่ 8 ) 

17.  รหัสอาชีพผู้เอาประกันภยั  
 

InsuredOccupation รหัสอาชีพผู้เอาประกันภยั 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 
(อ้างอิงตารางที่ 6 ) 

String(4)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 
2) ความยาวไม่เกิน 4 ตวัอกัษร 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีประเภทผู้เอาประกันภัย = 
“1” 

 

18.  เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/เลขที่บัตร
ประชาชนคนต่างด้าว/ 
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

InsuredCitizenId ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว 
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not Null/Not Blank      
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 
 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลข
ฯ ด้วย 

A 

19.  การระบุจ านวนผู้ขับขี ่ DriverType ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”, “1”, “2” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

  

20.  ชื่อ-นามสกุล 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverName1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ 
“2” 

A 

21.  วันที่เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 1 DriverBirthday1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ 
“2” 
 

U 

22.  อายุที่ค านวณเบี้ย 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverAge1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ 
“2” 

A 

23.  รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 1 
 

DriverGender1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ 
“2”                                
2) ต้องมีค่า “M”,“F” 

 

24.  รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่1  
 

DriverOccupation1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 
(อ้างอิงตารางที่ 6 ) 

String(4)   1) Not Null/Not Blank  
กรณี จ านวนผูข้ับขี่ = “1” หรือ
“2” 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 

 

25.  เลขที่บัตรประชาชน 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverCitizenId1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณี จ านวนผูข้ับขี่ = “1” หรือ

U 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
“2” 
2) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
3) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลข
ฯ ด้วย 

26.  เลขที่ใบขับขี่ 
ของผู้ขับขี่คนที่ 1 

DriverLicense1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “1” หรือ 
“2” 

U 

27.  ชื่อ-นามสกุล  
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverName2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

A 

28.  วันที่เกิดของผู้ขับขี่คนที่ 2 DriverBirthday2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 
 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

U 

29.  อายุที่ค านวณเบี้ย 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverAge2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

A 

30.  รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 2 
 

DriverGender2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) ต้องมีค่า “M”, “F” 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2”       

 

31.  รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่2  DriverOccupation2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 
(อ้างอิงตารางที่ 6 ) 

String(4)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2” 

 

32.  เลขที่บัตรประชาชน 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverCitizenId2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 
 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลข
ฯ ด้วย 
3) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2”       

U 

33.  เลขที่ใบขับขี่ 
ของผู้ขับขี่คนที่ 2 

DriverLicense2 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 
 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีจ านวนผู้ขับขี่ = “2”      

U 

34.  เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/เลขที่บัตร

BeneficiaryCitizenId1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
ประชาชนคนต่างด้าว/เลขที่
หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ
ทะเบียนการค้า/เลขที่
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับ
ประโยชน ์ 

Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลข
ฯ ด้วย 

35.  ชื่อผู้รับประโยชน ์ Beneficiary1 ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร  A 

36.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง EndorsementEffective 
Date 

วันที่มีผลของสลักหลัง  
โดยรายงานเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

                      
 

U 

37.  วันที่ออกเอกสาร  IssuedDate วันที่ออกเอกสาร 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

38.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  
โดยจัดส่งเป็น ปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

39.  วันที่เร่ิมความคุ้มครอง  EffectiveDate ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Date 
(yyyymmdd) 

           1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
ต้องไม่มากกว่า  
วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง                  
2) ห้ามมากกว่าวันทีป่ัจจุบัน2ป ี

U 

40.  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง  ExpiryDate ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

41.  เลขทะเบียนรถ VehicleLicense ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
ยกเว้นรหัสรถ 801             

U 

42.  รหัสจังหวัดตามทะเบยีนรถ VehicleLicenseProvince ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(2) ใช้ร่วมกับล าดับที่ เลขทะเบียนรถ
กรณีเป็นรถต่างประเทศ 
ก าหนด “00” 

1) ความยาวไม่เกิน 2 ตวัอกัษร 
2) Not Null/Not Blank 

  

43.  รหัสประเทศ VehicleCountryCode ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(3)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8 
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

 A 

44.  เลขตัวถัง/เลขตัวรถ VehicleChassis ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(50)  1) Not Null/Not Blank      
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร 

  

45.  รหัสประเภทรถยนต ์
ภาคสมัครใจ  

VehicleType ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(3) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภยั
ประเภท 04 สามารถระบุได้เพียง 
3 รหัสรถ ดังนี้ 110 , 210 , 310 

1) Not Null/Not Blank  
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 3     
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 
 

  



 
 

21 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
46.  รหัสกลุ่มรถ VehicleGroup ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 

ตามเอกสารแนบข้อ 8. 
String(2)  1) ความยาวไม่เกิน 2 ตวัอกัษร 1) Not Null/Not Blank  

ส าหรับกรณีรหัสรถ 110,120 
2) รหัสกลุ่มตามพิกัดอัตราเบี้ย
ประกันภยัรถยนต์          

 

47.  ชื่อยี่ห้อรถ VehicleBrand ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(20) ขื่อยี่หอ้รถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ ่

1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 
 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีรถยนต์นั่ง                  

 

48.  ชื่อรุ่นรถ VehicleModel ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(50) ชื่อรุ่นรถยนต์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ ่

1) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank  
กรณีรถยนต์นั่ง                  

 

49.  ชื่อรุ่นย่อย VehicleSubModel ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(50) ชื่อรุ่นย่อยรถยนต์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ ่

1) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร   

50.  ปีรุ่นของรถ  VehicleYear ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Year(4)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 4 หลัก 
2) ต้องระบุเป็น ปี ค.ศ. 

1) Not Null/Not Blank 
 ยกเว้นกรณี การค้ารถยนต ์   

 

51.  อายุรถยนต์ที่ท าประกันภยั VehicleAge ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น  A 

52.  ขนาดเครื่องยนต์ VehicleSize ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(7)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีประเภทรถรหัส 110, 120, 
610, 620, 730, 802 

U 

53.  จ านวนที่นั่ง VehicleSeat ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(5)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank กรณี
ประเภทรถรหัส 210,220,230 

U 

54.  น้ าหนักบรรทุก VehicleWeight ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(7)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank  
กรณีประเภทรถรหัส 310, 320, 
340, 420, 520, 540, 803, 
804, 805 

U 

55.  อุปกรณ์เพิ่มเติมมี/ไม่มี OptionFlag ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) Not Null/Not Blank      
2) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

  

56.  จ านวนเงินเอาประกันภยั
ของ OD ต่อคร้ัง 

ODSIAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 
0   
 

1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น             
 

 U 

57.  จ านวนเงินเอาประกันภยั
ของ Fire ต่อคร้ัง 

FireSIAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 
0 

1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

  A 

58.  จ านวนเงินเอาประกันภยั
ของ Theft ต่อคร้ัง 

TheftSIAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 
0 

1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

  A 

59.  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด  TPPDSIAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 
0 

1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
60.  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 

TPBI ต่อคน 
TPBISIPersonAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 

ตามเอกสารแนบข้อ 8. 
Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 

0 
1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

  

61.  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 
TPBI ต่อคร้ัง 

TPBISIEventAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องระบุค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 
0   

1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

  

62.  เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเต็มปี BasePremium ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องระบุค่ามากวา่ 0  1) ต้องระบุค่ามากกว่า 0  
2) Not Null/Not Blank  
กรณีรหัสประเภทของกรมธรรม ์
 = “01”,“02”, “03”, 
“04”,“05” 

U 

63.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิหลัก
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 
รวมเป็นเงิน  
(ตามความคุ้มครองหลัก 
4 ประเภท) 

CoveragePrem ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

64.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
ตาม ร.ย. 01 ต่อผู้ขับขี่  
กรณี บาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะ ทพุพลภาพถาวร 

EX01DriverSIPermanent ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

65.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
ตาม ร.ย. 01 ต่อผู้โดยสาร 
1 คน กรณี บาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะ ทพุพลภาพถาวร 

EX01PassengerSI 
Permanent 

ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

66.  จ านวนผู้โดยสาร  
ตามความคุ้มครองร.ย. 01 
กรณี บาดเจ็บ สูญเสีย
อวัยวะ ทพุพลภาพถาวร 

EX01PassengerNum 
Permanent 

ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(5) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

67.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 
ของร.ย. 01 ตามระยะเวลา
คุ้มครอง  
ไม่รวมทุพพลภาพชั่วคราว 

EX01PermanentPremium ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

68.  จ านวนเงินทดแทน 
ต่อสัปดาห์ กรณี ทุพพลภาพ
ชั่วคราวต่อผู้ขับขี ่

EX01CompensateDriver ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
69.  จ านวนเงินทดแทน 

ต่อสัปดาห์ กรณี ทุพพลภาพ
ชั่วคราวต่อผู้โดยสาร 1 คน 

EX01Compensate 
Passenger 

ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank    
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

70.  จ านวนผู้โดยสาร  
ตามความคุ้มครอง ร.ย. 01 
กรณี ทุพพลภาพชั่วคราว 

EX01PassengerNum 
Temporary 

ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(4) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

71.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 
ของ ร.ย. 01 ตามระยะเวลา
คุ้มครอง  เฉพาะกรณีทุพพล
ภาพชัว่คราว 

EX01TemporaryPremium ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

72.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
ตาม ร.ย. 02 ต่อคน 

EX02SIAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

73.  จ านวนคนที่ได้รับ 
ความคุ้มครองตาม ร.ย. 02 

EX02PersonNum ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(4) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

74.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 
ตาม ร.ย. 02   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

EX02Premium ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

75.  จ านวนเงินคุ้มครอง 
การประกันตวัผู้ขับขี ่
ตาม ร.ย. 03 

EX03SIAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

76.  เบี้ยประกันภัยสุทธ ิ 
ตาม ร.ย. 03   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง  

EX03Premium ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

77.  รหัสประเทศที่ขยาย 
อาณาเขตตาม ร.ย.04 

EX04TerritoryCountry ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(40) ดูรายละเอียดในรายละเอียด
เพิ่มเติม ข้อ 5. 

1) รหัสต้องมีในตารางที่ 8 เท่านั้น                          
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
3) ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร 

1) Not Null/Not Blank  
กรณีมีการส่งเบี้ยประกัน 
ตาม ร.ย.04 มากกวา่ 0 

 

78.  เบี้ยประกันภัยตาม ร.ย. 04 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

EX04PremiumAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

79.  จ านวนเงินค่าเสียหาย 
ส่วนแรกตาม OD รวม 

ODDeductibleAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 U 

80.  จ านวนเงินส่วนลดเบี้ย
ประกันภยัจากค่าเสียหาย
ส่วนแรกตาม OD รวม  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

ODDeductibleDiscount 
Amt 

ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
81.  จ านวนเงินค่าเสียหาย 

ส่วนแรกตาม TPPD รวม 
TPPDDeductibleAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 

ตามเอกสารแนบข้อ 8. 
Number(20) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank      

2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 U 

82.  จ านวนเงินส่วนลดเบี้ย
ประกันภยัจากค่าเสียหาย
ส่วนแรกตาม TPPD รวม 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

TPPDDeductibleDiscount 
Amt 

ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

83.  % ส่วนลดประกันภยักลุ่ม DiscountFleetRate ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(5,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น   

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 0                                  
2) ต้องมีค่า0.00-100.00 เท่านั้น 

 

84.  จ านวนเงินส่วนลด
ประกันภยักลุ่ม  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

DiscountFleetAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

85.  รหัสของประวัต ิ HistoryCode ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่า “0”, “1”, “2” 

  

86.  ขั้นที่ได้รับส่วนลด/ 
เพิ่มประวัติ  

HistoryStep ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

String(1)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่า “1”, “2”, “3”, “4” 

  

87.  % ที่ได้รับส่วนลด/ 
เพิ่มประวัต ิ

NCBOrMalusRate ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(5,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 0                                 
2) ต้องมีค่า 0.00-100.00ท่านั้น 

 

88.  จ านวนเงินส่วนลด/ 
เพิ่มประวัติ    
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

NCBOrMalusAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

89.  จ านวนเงินส่วนลดประวัติ
ประกันภยักลุ่มของรถคันนี้
เท่านั้น 
(หลังจากจัดสรรเรียบร้อย) 

NCBFleetAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

90.  % ส่วนลดอื่นๆ OtherDiscountRate ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(5,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 0                                 
2) ต้องมีค่า 0.00-100.00เท่านั้น 

 

91.  จ านวนเงินส่วนลดอื่นๆ   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

OtherDiscountAmt ตามค าอธิบายเพิ่มเติม 
ตามเอกสารแนบข้อ 8. 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  

92.  จ านวนเบีย้ประกันภัย 
รวมของส่วนความคุ้มครอง
หลักรถคันที่เอาประกันภัย  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยรวม 
ของส่วนความคุ้มครองหลัก 
รถคันที่เอาประกันภยั  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง  
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0  
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
93.  จ านวนเบีย้ประกันภัยที่เพิ่ม/

ลด   
PremiumChangeAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยที่เพิ่ม (ลด)   Number(15,2)  1) Not Null/Not Blank  

2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
  

94.  จ านวนเบีย้ประกันภัยรวม
ส่วนของความคุ้มครองพิเศษ
ที่แต่ละบริษัทได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. 
หรือความคุ้มครองมาตรฐาน
ที่ คปภ.ประกาศภายหลัง
และรวมค านวณเบี้ยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภยัฉบบันี้ 
 

NetSpecialPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันสว่นของความ
คุ้มครองพิเศษ 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องมีค่ามากกว่าหรอืเท่ากับ 0                                 
 2) ตรวจสอบจ านวนเบี้ย
ประกันภยักับตารางกรมธรรม์
ประกันภยส าหรับความคุ้มครอง
พิเศษ 

A 

95.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ
รวมทั้งกรมธรรม์  

NetPremiumAndSpecial 
PremiumAmt 

จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิรวม 
ทั้งกรมธรรม์ผลรวม 
ของล าดับที่ 92 + 94 
 

Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 A 

96.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ Number(15,2) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 A 

97.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัยที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
คปภ. 
 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท 
ให้ใส่รหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not Null/Not Blank  
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 A 

98.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ของบริษัทประกันภยั 
“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา้ (Broker) 
“03” = ธนาคาร 
(Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย์ 
(Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท์  
(Tele Maketing) 
“06” = ลูกค้าติดต่อโดยตรง 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“01”, “02”,… , “08”, “99” 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
กับบริษัท (Walkin) 
“07” = ผ่านองค์กร 
(Worksite) 
“08” = ขายผา่นอินเตอร์เน็ต 
(Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 

99.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C”  
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

 A 

100.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่กลุ่มอ้างอิง, ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง, เลขที่สลักหลัง, รหัสประเภทสลักหลัง 

 ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีที่ส่ง สถานะของการส่งข้อมูล “N” 
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2.2. ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับความคุ้มครองพิเศษ 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                      
 1) ต้องสามารถอา้งอิง 
เลขกรมธรรม์ใน Data Center 

A 

3.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง  
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร (#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                     
 1) ต้องสามารถอา้งอิงเลขที่
กลุ่มอ้างอิงของรถในกลุ่มอ้างอิง
ใน Data Center 
2) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยั
กลุ่ม                             

A 

4.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่มให้ระบุ 0 1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                      
1) ต้องสามารถอ้างอิงล าดับที่
ของรถในกลุ่มอ้างอิง 
ใน Data Center 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง 
 

EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง   String(30)  1) Not Null/Not Blank  
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                        
1) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขที่สลักหลังใน Data Center 

A 

6.  รหัสประเภทสลักหลัง EndorsementType เพื่อให้ทราบวา่ข้อมูล  
รายการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
กรมธรรม์ประกันภยัรายการนี ้
มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลง
รายการในเร่ือง  
(อ้างอิงตารางที่ 4) 

String(3)  
 
 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีรหัสตามตารางที่ 4   
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า        
 

 

7.  รหัสความคุ้มครอง CoverageCode รหัสความคุ้มครอง 
(อ้างอิงตารางที่ 7 ) 

String(8)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที่  7 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                        

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
3) ความยาวไม่เกิน 8 ตวัอกัษร 

8.  ล ำดับที่สลักหลัง EndorsementSeq ล ำดับที่สลักหลัง Number (5)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

9.  ความคุ้มครอง1 /  
จ านวนเงินเอาประกันภยั 1 

SumInsuredAmt1 ความคุ้มครอง1 / จ านวนเงิน 
เอาประกันภัย 1 

Number(20)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  ความคุ้มครอง2 /  
จ านวนเงินเอาประกันภยั 2 

SumInsuredAmt2 ความคุ้มครอง2 / จ านวนเงิน 
เอาประกันภัย 2 

Number(20)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

11.  เบี้ยประกันภัย PremiumAmt เบี้ยประกันภัย Number(15,2)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

12.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ.  
ให้ใส่รหัสเป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

 A 

13.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การส่งปรับปรุงข้อมูล แก้ไข/ยกเลิก
ข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”         
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร                   

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่กลุ่มอ้างอิง, ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง, เลขที่สลักหลัง, รหัสประเภทสลักหลัง, รหัสความคุ้มครอง  

    หา้มระบุค่าซ้ าในกรณีที่ส่ง สถานะของการส่งข้อมูล “N” 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม   

ตารางแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย (สลักหลัง) 

1. ข้อมูลรหัสประเภทของกรมธรรม์ประกนัภัย (ล าดับที่ 8) ขอให้ทางบริษัทประกนัภัยรายงานดังนี้ 
1.1   กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 1 (ความเสียหายตอ่รถยนต์, รถยนตส์ูญหาย/ไฟไหม้, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)  ให้ระบุ “01” 
1.2   กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 2 (รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ให้ระบ ุ“02” 
1.3 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 3 (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก) ให้ระบ ุ“03” 
1.4 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 4 (ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก) ให้ระบุ “04” 
1.5 กรณีเป็น ความคุ้มครองประเภทที่ 5 (ความคุ้มครองเฉพาะภยั (ประเภท 2 หรอื 3 บวกความเสียหายต่อรถยนต์จากการชน 
 จากยานพาหนะทางบก))  ให้ระบุ “05” 
1.6 ให้ระบุ “06” ส าหรับกรมธรรม์ดังนี้  
       1.6.1 กรมธรรม์ Super Car 
       1.6.2 กรมธรรม์ปลอดแอลกอฮอล ์
       1.6.3 เอกสารแนบท้ายคุ้มครอง ภยัน้ าท่วม, ภยัธรรมชาติ 
1.7 ให้ระบุ “07” ส าหรับกรมธรรม์ดังนี้ 
       1.7.1 กรมธรรม์ ขับดี มีคืน  
       1.7.2 กรมธรรม์ GAP Insurance  
       1.7.3 กรมธรรม์ ชดเชยรายได้  
       1.7.4 กรมธรรม์ ค่าขาดประโยชน ์
1.8 ให้ระบุ “08”ส าหรับกรมธรรม์ดังนี้  
       1.8.1 กรมธรรม/์เอกสารแนบท้าย คุ้มคอรงรถยนต์พลิกคว่ า ตกทาง 
       1.8.2 กรมธรรม/์เอกสารแนบท้าย คุ้มครองภัยน้ าท่วม, คุ้มครองภัยธรรมชาติ, คุ้มครองรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง, คุ้มครองทรัพย์สินในรถสูญหาย
       1.8.3 กรมธรรม์ เฉพาะภัย No DD 
       1.8.4 กรมธรรม์ คุ้มครองตามระยะทาง  
       1.8.5 กรมธรรม์ คุ้มครองรถยนต์เสียหายบางส่วน  
       1.8.6 กรมธรรม์ Big Bike 

**** รหัสประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่ใช่ “01”-“04”  บริษัทประกันภัยต้องรายงานข้อมูลตามตารางรายละเอียดแบบรายการกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับ
ความคุ้มครองพิเศษ ***** 

2. ข้อมูลเลขที่ทะเบียนรถ (ล าดับที่ 41)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัย รายงานข้อมูลโดยระบุตัวเลขและตัวอักษรบนทะเบียนรถ โดยไม่ต้องระบุเครื่องหมาย “-”  และ
หรือ “ ”  (ช่องว่าง)  โดยปฎิบัติดังนี้ 

2.1 ข้อมูลที่ท าการบันทึกจะต้องท าการชิดซ้าย 
2.2 ในกรณีรถที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง)  ให้ระบุเป็น ค าว่า “ใหม่” เท่านั้นและรหัสจังหวัดก าหนดเป็น “99” 
2.3 ในกรณีรถต่างประเทศ ให้ระบุเป็น “00”  

3. ข้อมูลเลขตัวถัง (ล าดับที่ 44)  ขอให้ทางบริษัทประกันภัยปฏิบัติดังนี ้
3.1 ไม่ให้เพิ่มเติมตัวอักษรอื่นใดเข้าไปในตัวเลขตัวถังที่จดจากตัวรถจริงๆ 
3.2 หากเลขตัวถังมีช่องวา่งระหวา่งชุดตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันขึ้นเป็นเลขตัวรถให้ตัดช่องว่างเหล่านั้นออกให้หมด 

4. ข้อมูลเลขที่กลุ่มอ้างอิงและล าดบัของรถในกลุ่มอ้างอิง (ล าดับที่ 3 และ 4) 
4.1 กรณีกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม ที่ใช้เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัเดียวกันทั้งกลุ่ม  และใช้ล าดับที่ในการอา้งถึงรถแต่ละคัน ให้ท าการ ระบุขอ้มูลดังนี้ 
       4.1.1 เลขที่กลุ่มอา้งอิง  ให้ระบุเปน็เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
       4.1.2 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง ให้ระบุ  ล าดับที่ใช้ในการอา้งถึงรถแต่ละคันภายในกลุ่ม 
4.2 กรณีกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม  ที่ใช้เลขที่กลุ่มอ้างถึงกลุ่ม  และใช้เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัในการอา้งถึงรถแต่ละคัน  
 ให้ท าการระบขุ้อมูลดังนี้ 
      4.2.1  เลขที่กลุ่มอา้งอิง  ให้ระบ ุ เลขที่กลุ่มซ่ึงใช้อ้างถึงกลุ่ม 
      4.2.2 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอา้งอิง ให้ระบุ  ล าดบัที่ใช้ในการอ้างถึงรถแต่ละคันภายในกลุ่ม 
4.3 กรณีกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของกรมธรรม์ประกันภยัหลายๆฉบับ โดยไม่มีเลขที่อ้างอิงกลุ่ม  
 ให้ท าการระบขุ้อมูลดังนี้ 
      4.3.1 เลขที่กลุ่มอ้างอิง  ให้ระบุ   เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับแรกของกลุ่ม  
      4.3.2 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอา้งอิง  ให้ระบุ   ล าดับที่ใช้ในการอ้างถึงรถแตล่ะคันภายในกลุ่ม 

5. รหัสประเทศที่ขยายอาณาเขตตาม ร.ย.04 (ล าดับที่ 77)  กรณีที่มีการขยายอาณาเขตมากกว่า 1 ประเทศให้ระบุรหัสประเทศ(ตามตารางที่ 8 ที่แนบมา)   
ติดต่อกันภายในล าดับที่ อาทิเช่น  รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขยายอาณาเขตไปประเทศ  ลาว พม่า จีน  ดังนั้นให้ระบุ  “LAOMMRCHN” 

 



 
 

30 

6. ล าดับที่ 100 หมายเลขอ้างอิงรายการ ในการส่งข้อมูลเข้ามาครั้งแรก หมายเลขอ้างอิงรายการจะไม่มีค่า และเมื่อข้อมูลได้ท าการส่งสมบูรณ์ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จะมีหมายเลข Reference ตอบกลับไปจากทาง ฐานข้อมูล Insurance Bureau ซ่ึงหมายเลข Reference จะเป็นหมายเลขที่ก ากับรายการนั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูล 
ดังนั้น กรณีที่ มีการส่งรายการข้อมูลเดิม เข้ามาในสถานะ “U” หรือ สถานะ “C” จ าเป็นต้องส่งหมายเลข Reference ดังกล่าว เข้ามาด้วย เพื่อที่จะได้ไปเชื่อมโยง
กับรายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไขได้ถูกต้อง 

7. รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภยัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน คปภ. (ล าดับที่ 9) ของกรมธรรม์ประกันภยัภาคสมัครใจ          
ประเภทกรมธรรม ์ 01- 04  :  ไม่มีการก าหนด “รหัสแบบกรมธรรม์” 
ประเภทกรมธรรม์   05      :  ก าหนดให้ประกอบด้วย (กรมธรรม์มาตรฐาน +  เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน) )   

           ก าหนด รหัสแบบกรมธรรม์  8  หลัก   ดังนี้  
ต าแหน่งที่ 1 – 4 หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  “0000”     

   ต าแหน่งที่ 5 – 6  หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  กรมธรรม์มาตรฐาน    
             เช่น   “01” : กรมธรรม์ประเภท 1 , “02” : กรมธรรม์ประเภท 2 ,“03” : กรมธรรม์ประเภท 3 ,  

        “04” : กรมธรรม์ประเภท 4   
ต าแหน่งที่ 7 – 8  หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน) 

                                          เช่น  “01” : รถชนรถ “02”: น้ าท่วม  , “03” : แข่งขนัความเร็ว , “04”: ก่อการร้าย , “99”: อื่นๆ   
                            ตวัอยา่ง  กรมธรรม์ประเภท  05  ที่มีความคุ้มครองหลัก เป็น  (กรมธรรม์ประเภท “02” +  รถชนรถ) 
                            รายงานข้อมูล เป็น                   

ประเภทกรมธรรม ์ รหัสแบบกรมธรรม ์
05 00000201 

 

 ประเภทกรมธรรม์    06 :  กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ SuperCar ก าหนดใหป้ระกอบด้วย 
      ( กรมธรรม์ มาตรฐาน +  เอกสารแนบมาตรฐาน(ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน)) 
               ก าหนด รหัสแบบกรมธรรม์  8  หลัก   ดังนี ้

ต าแหน่งที่ 1 – 4    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  “0000”       
ต าแหน่งที่ 5 – 6    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน (“01”, “02”, “03”, “04”) 
ต าแหน่งที่ 7 – 8    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  เอกสารแนบมาตรฐาน (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ มาตรฐาน) 

                                                      เช่น  “02” : น้ าท่วม  , “03” : แข่งขันความเร็ว ,  “04”: ก่อการร้าย ,  “99”: อื่นๆ   

ตัวอยา่ง   กรมธรรม์ประเภท  06  ที่มีความคุ้มครองหลักเป็น  (กรมธรรม์มาตรฐานประเภท “01” +  แข่งขันความเร็ว)  
                    รายงานข้อมูล เป็น                   

ประเภทกรมธรรม ์ รหัสแบบกรมธรรม ์
06 00000103 

 
 ประเภทกรมธรรม์    07 - 98    ประเภทกรมธรรม์มาตรฐาน  (รหัสแบบกรมธรรม์ ในอนาคต)  ซ่ึงรหัสแบบกรมธรรม์จะใช้วิธีเดียวกันกับกรมธรรม์ 
                                         ประเภทที่ 06 

         ประเภทกรมธรรม์    99          ประเภทกรมธรรม์ เฉพาะของบริษัทประกันภยั  ม ี2 ลักษณะดังนี้ 
1.) แบบกรมธรรม์มาตรฐาน +  เอกสารแนบท้ายของบริษัทประกันวินาศภยั รหัสแบบกรมธรรม์จะมีลกัษณะดังนี้ 
        ก าหนด เลขที่แบบ  8  หลัก   ดงันี้  
                    ต าแหน่งที่ 1 – 4    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น รหัสบริษัทประกันวินาศภยั (ตวัเลข 4 หลัก) 
                    ต าแหน่งที่ 5 – 6    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็นกรมธรรม์มาตรฐาน (“01”, “02”, “03”, “04”) 
                    ต าแหน่งที่ 7 – 8    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น รหัสเอกสารแนบ (ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษที่บริษัทก าหนดเอง)  
                                    เช่น  “05”  : รถตกข้างทาง 
        ตัวอยา่ง   กรมธรรม์ประเภท  99  ที่มีความคุ้มครองหลัก เป็น   (กรมธรรม์มาตรฐานประเภท “01” +  รถตกข้างทาง)  
         รายงานข้อมูล เป็น                   

ประเภท กรมธรรม์ แบบกรมธรรม ์
99 99990105  (9999 = รหัสบ.ประกันภยั) 
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2.) แบบกรมธรรม์ + เอกสารแนบท้าย ของบริษัทประกันวินาศภัย  รหัสแบบกรมธรรม์ จะมีลักษณะดังนี ้
ก าหนด เลขที่แบบ  8  หลัก   ดังนี้  

    ต าแหน่งที่ 1 – 4    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น รหัสบริษัทประกันวินาศภยั (ตัวเลข 4  หลัก)        
                ต าแหน่งที่ 5 – 6    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น “99”  

                       ต าแหน่งที่ 7 – 8    หมายถึง  ให้ก าหนดเป็น  รหัสของ กรมธรรม์+เอกสารแนบท้าย ของบริษัทฯ 
                                                    เช่น     “51”  : กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต ์(คุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม) 
          “52”  : กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์  (คุ้มครอง Fire + PA) 

        ตวัอยา่ง   กรมธรรม์ประเภท  99  ที่มีความคุ้มครอง OD + TPBI + โจรกรรม 
         รายงานข้อมูล เป็น                   

ประเภทกรมธรรม ์ แบบกรมธรรม ์
99 99999951 (9999 = รหัสบ.ประกันภัย) 

 
8. การตรวจสอบข้อมูล ส าหรับประเภทรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทสลักหลัง  ดังตารางด้านล่าง 
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ล าดับที ่

ร.ย
.01

 

ร.ย
.02

 

ร.ย
.03

 

ร.ย
.04

 

ร.ย
.05

 

ร.ย
.06

 

ร.ย
.07

 

ร.ย
.08

 

ร.ย
.09

 

ร.ย
.10

 

ร.ย
.11

 

ร.ย
.12

 

ร.ย
.13

 

ร.ย
.1

4 

ร.ย
.15

 

ร.ย
.16

 

ร.ย
.17

 

ร.ย
.18

 

ร.ย
.19

 

ร.ย
.20

 

ร.ย
.21

 

ร.ย
.22

 

ร.ย
.23

 

ร.ย
.24

 

ร.ย
.25

 

ร.ย
.26

 

ร.ย
.27

 

ร.ย
.28

 

ร.ย
.29

 

ร.ย
.30

 

 

1 รหัสของบริษัทประกันภยั                              

2 เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั                              

3 เลขที่กลุ่มอ้างอิง                              

4 ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง                              

5 เลขที่สลักหลัง                              

6 รหัสประเภทเสลักหลัง                              

 7 เลขที่ Barcode บนตารางกรมธรรม์ประกันภยั                               

8 รหัสประเภทของกรมธรรม์ประกันภยั                               

9 รหัสแบบกรมธรรม์ประกันภยั                               

   10 ล าดับที่สลักหลัง                               

11 รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย                               

12 ชื่อ – นามสกุล ผู้เอาประกันภัย                               

13 ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั                               

14 รหัสต าบล,อ าเภอ,จังหวัด                               

15 รหัสไปรษณีย์                               

16 รหัสประเทศ                               

17 รหัสอาชีพผู้เอาประกันภยั                                

18 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เอาประกันภยั                               

19 การระบุจ านวนผู้ขับขี ่                               

20 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขับขี่คนที่ 1                               

21 ปี-เดือน-วันเกิดของผู้ขับขี่คนที่ 1                               

22 อายุที่ค านวณเบี้ยของผู้ขับขี่คนที ่1                               

23 รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 1                               

24 รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่1                                
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ล าดับที ่

ร.ย
.01

 

ร.ย
.02

 

ร.ย
.03

 

ร.ย
.04

 

ร.ย
.05

 

ร.ย
.06

 

ร.ย
.07

 

ร.ย
.08

 

ร.ย
.09

 

ร.ย
.10

 

ร.ย
.11

 

ร.ย
.12

 

ร.ย
.13

 

ร.ย
.1

4 

ร.ย
.15

 

ร.ย
.16

 

ร.ย
.17

 

ร.ย
.18

 

ร.ย
.19

 

ร.ย
.20

 

ร.ย
.21

 

ร.ย
.22

 

ร.ย
.23

 

ร.ย
.24

 

ร.ย
.25

 

ร.ย
.26

 

ร.ย
.27

 

ร.ย
.28

 

ร.ย
.29

 

ร.ย
.30

 

 

25 เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขับขี่คนที่ 1                               

26 เลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี่คนที่ 1                               

27 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ขับขี่คนที่ 2                               

28 ปี-เดือน-วันเกิดของผู้ขับขี่คนที่ 2                               

29 อายุที่ค านวณเบี้ยของผู้ขับขี่คนที ่2                               

30 รหัสเพศผู้ขับขี่คนที่ 2                               

31 รหัสอาชีพผู้ขับขี่คนที ่2                                

32 เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขับขี่คนที่ 2                               

33 เลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี่คนที่ 2                               

34 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์                                

35 ชื่อผู้รับผลประโยชน ์                               

36 วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง                              

   37 วันที่ออกเอกสาร                              

38 วันที่บันทึกรายการทางบัญช ี                              

   39 วันที่เริ่มความคุ้มครอง                               

40 วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง                               

41 เลขทะเบียนรถ                               

42 รหัสจังหวัดตามทะเบยีนรถ                               

43 รหัสประเทศ                               

44 เลขตัวถัง/เลขตัวรถ                               

45 รหัสประกันภยัรถยนตภ์าคสมัครใจ                               

46 รหัสกลุ่มรถ(ส าหรับรหัสรถ 110,120)                                

47 ชื่อยี่ห้อรถ                               

48 ชื่อรุ่นรถ                               
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ล าดับที ่

ร.ย
.01

 

ร.ย
.02

 

ร.ย
.03

 

ร.ย
.04

 

ร.ย
.05

 

ร.ย
.06

 

ร.ย
.07

 

ร.ย
.08

 

ร.ย
.09

 

ร.ย
.10

 

ร.ย
.11

 

ร.ย
.12

 

ร.ย
.13

 

ร.ย
.1

4 

ร.ย
.15

 

ร.ย
.16

 

ร.ย
.17

 

ร.ย
.18

 

ร.ย
.19

 

ร.ย
.20

 

ร.ย
.21

 

ร.ย
.22

 

ร.ย
.23

 

ร.ย
.24

 

ร.ย
.25

 

ร.ย
.26

 

ร.ย
.27

 

ร.ย
.28

 

ร.ย
.29

 

ร.ย
.30

 

 

49 ชื่อรุ่นย่อย                               

50 ปีรุ่นของรถ                               

 51 อายุรถยนต์ที่ท าประกันภยั                               

52 ขนาดเครื่องยนต์                               

53 จ านวนที่นั่ง                               

54 น้ าหนักบรรทุก                               

55 อุปกรณ์เพิ่มเติมมี/ไม่มี                               

56 จ านวนเงินเอาประกันภยัของ OD  ต่อคร้ัง                               

57 จ านวนเงินเอาประกันภยัของ Fire ต่อคร้ัง                               

58 จ านวนเงินเอาประกันภยัของ Theft ต่อคร้ัง                               

59 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด TPPD ต่อคร้ัง                               

60 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด TPBI ต่อคน                               

61 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิด TPBI ต่อคร้ัง                               

62 เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเต็มปี                               

63 เบี้ยประกันภัยสุทธ ิหลักตามระยะเวลาคุ้มครอง                                

64 จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 01 ต่อผู้ขับขี่  
กรณี บาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพถาวร 

                              

65 จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 01 ต่อผู้โดยสาร 1 คน 
กรณี บาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพถาวร 

                              

66 จ านวนผู้โดยสาร ตามความคุ้มครองร.ย. 01  
กรณี บาดเจ็บ สูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพถาวร 

                              

67 เบี้ยประกันภัยสุทธ ิของร.ย. 01 ตามระยะเวลาคุ้มครอง 
ไม่รวมทุพพลภาพชั่วคราว 

                              

68 จ านวนเงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี ทุพพลภาพชัว่คราว
ต่อผู้ขับขี ่
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ล าดับที ่

ร.ย
.01

 

ร.ย
.02

 

ร.ย
.03

 

ร.ย
.04

 

ร.ย
.05

 

ร.ย
.06

 

ร.ย
.07

 

ร.ย
.08

 

ร.ย
.09

 

ร.ย
.10

 

ร.ย
.11

 

ร.ย
.12

 

ร.ย
.13

 

ร.ย
.1

4 

ร.ย
.15

 

ร.ย
.16

 

ร.ย
.17

 

ร.ย
.18

 

ร.ย
.19

 

ร.ย
.20

 

ร.ย
.21

 

ร.ย
.22

 

ร.ย
.23

 

ร.ย
.24

 

ร.ย
.25

 

ร.ย
.26

 

ร.ย
.27

 

ร.ย
.28

 

ร.ย
.29

 

ร.ย
.30

 

 

69 จ านวนเงินทดแทนต่อสัปดาห์กรณี ทุพพลภาพชัว่คราว
ต่อผู้โดยสาร 1 คน 

                              

 70 จ านวนผู้โดยสาร ตามความคุ้มครอง ร.ย. 01  
กรณี ทุพพลภาพชั่วคราว 

                              

71 เบี้ยประกันภัยสุทธ ิของ ร.ย. 01 
ตามระยะเวลาคุ้มครอง  เฉพาะกรณีทุพพลภาพชัว่คราว 

                              

72 จ านวนเงินคุ้มครองตาม ร.ย. 02 ต่อคน                               

73 จ านวนคนที่ได้รับความคุ้มครองตาม ร.ย. 02                               

74 เบี้ยประกันภัยสุทธ ิตาม ร.ย. 02   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

                              

75 จ านวนเงินคุ้มครองการประกันตัวผู้ขบัขี ่ตาม ร.ย. 03                               

76 เบี้ยประกันภัยสุทธ ิตาม ร.ย. 03   
ตามระยะเวลาคุ้มครอง  

                              

77 รหัสประเทศที่ขยายอาณาเขต ตาม  ร.ย.04  
(ใช้รหัสในตาราง 5 ที่แนบมาเท่านั้น) 

                              

78 เบี้ยประกันภัยตาม ร.ย. 04 ตามระยะเวลาคุ้มครอง                               

79 จ านวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกตาม OD รวม                               

80 จ านวนเงินส่วนลดเบี้ยประกันภยัจากค่าเสียหายสว่นแรก
ตาม OD รวม ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

                              

81 จ านวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกตาม TPPD รวม                               

82 จ านวนเงินส่วนลดเบี้ยประกันภยัจากค่าเสียหายสว่นแรก
ตาม TPPD รวม ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

                              

83 % ส่วนลดประกันภยักลุ่ม                               

84 จ านวนเงินส่วนลดประกันภัยกลุ่ม  
ตามระยะเวลาคุ้มครอง 

                              

85 รหัสของประวัติ (ประวัติปกต ิให้ระบ ุ “0”, “1”, “2”)                               

86 ขั้นที่ได้รับส่วนลด/เพิ่มประวัต ิ                               
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ล าดับที ่

ร.ย
.01

 

ร.ย
.02

 

ร.ย
.03

 

ร.ย
.04

 

ร.ย
.05

 

ร.ย
.06

 

ร.ย
.07

 

ร.ย
.08

 

ร.ย
.09

 

ร.ย
.10

 

ร.ย
.11

 

ร.ย
.12

 

ร.ย
.13

 

ร.ย
.1

4 

ร.ย
.15

 

ร.ย
.16

 

ร.ย
.17

 

ร.ย
.18

 

ร.ย
.19

 

ร.ย
.20

 

ร.ย
.21

 

ร.ย
.22

 

ร.ย
.23

 

ร.ย
.24

 

ร.ย
.25

 

ร.ย
.26

 

ร.ย
.27

 

ร.ย
.28

 

ร.ย
.29

 

ร.ย
.30

 

 

87 % ที่ได้รับส่วนลด/เพิ่มประวัติ                               

88 จ านวนเงินส่วนลด/เพิ่มประวัต ิ  ตามระยะเวลาคุ้มครอง                               

89 จ านวนเงินส่วนลดประวัตปิระกันภัยกลุม่ของรถคันนี้                               

90 % ส่วนลดอื่นๆ                               

91 จ านวนเงินส่วนลดอื่นๆ   ตามระยะเวลาคุ้มครอง                               

92 จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิรวมของรถคนัที่เอาประกัน                               

93 จ านวนเบีย้ประกันภัยที่เพิ่ม(ลด)                                

94 เบี้ยประกันภัยรวมสว่นของความคุ้มครองพิเศษที่                              

95 เบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งกรมธรรม์                               

96 เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้ประกนัวินาศภยั                              

97 จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ                              

98 ช่องทางการจ าหนา่ย                              
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3. ตารางการรับ /คืนเบ้ีย ประกันภัย 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
 (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       

A 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank      
2) ความยาวต้องไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
 1) ต้องสามารถอา้งอิงเลขที่
กรมธรรม์ประกันภยั  
ใน Data Center                    

A 

3.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม                            
2) ความยาวต้องไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่กลุ่ม
อ้างอิงใน Data Center 

A 

4.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม 
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                       
1) ต้องสามารถอ้างอิงล าดับที่รถ
ในกลุ่มอ้างอิง Data Center 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank  
กรณีที่เป็นรายการสักหลัง 
2) ความยาวต้องไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                        

A 

6.  วันที่รับเบี้ย 
จากผู้เอาประกันภัย 

ReceiptDateFromInsured วันที่รับเบี้ยประกันภยัจากผู้เอา
ประกันภยัโดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า                        

A 

7.  วันที่รับเบี้ยจากตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัย 

ReceiptDateFromAgent 
Broker 

วันที่รับเบี้ยประกันภยัจาก
ตัวแทน/นายหน้าประกันภยั 
 โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ยจาก 
ผู้เอาประกันภยัโดยตรงแล้ว 
ไม่ต้องรายงาน 

1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง  A 

8.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัย 

AgentBrokerLicense เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัยที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท
ให้ใส่รหัสบริษัท  
(ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not Null/Not Blank     
2) ความยาวต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) สอดคล้องตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ส านกังาน คปภ. 

A 

9.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number (15,2) กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
ที่คืนเบี้ยประกันภยั  
ให้ใส่จ านวนเงินติดลบ 

1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
11.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย

ระบบ Insurance Bureau ของ
ส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการส่งปรับปรุงข้อมูล 
แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่กลุ่มอ้างอิง, ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง, ล าดับที่สลักหลัง, วันที่รับเบีย้จากผู้เอาประกันภัย 

    หา้มระบุค่าซ้ าในกรณีที่ส่ง สถานะของการส่งข้อมูล “N”



 
 

39 

4. ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน 

4.1. ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
 (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ย 
ค่าสินไหมทดแทน  
(Estimate Claim) 
ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 

String(2) ตามรายละเอยีดค าอธบิาย
เพิ่มเติม ข้อ 1. 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, “CP”   
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
= “CP” จะต้องอ้างอิงรายการที่มี
ประเภทกลุ่มรายการ = “P” 
ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

U 

4.  วันที่ประมาณการหรืออนุมัติ
จ่ายสินไหม  
(ให้ระบุ ปี ค.ศ.) 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน
หรือวันที่จา่ยสินไหมทดแทน  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

U 

5.  ครั้งที่ประมาณการ/ 
จ่ายสินไหม 

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือ  
จ่ายสินไหมทดแทน ภายใต้ 
เลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ 
ให้ระบุค่า 1 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

 

6.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
กรมธรรม์ใน Data Center ได ้

 

7.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่กลุ่ม
อ้างอิงใน Data Center ได ้
2) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม                             

 

8.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม 
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องสามารถอ้างอิงล าดับที ่
ของรถในกลุ่มอ้างอิง  
ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

 

9.  รหัสสถานะรายการ ClaimStatus รหัสสถานะรายการ 
“1” = เปิด Claim ใหม ่
         หรือ CLAIM เร่ืองนี้ถูก 
         เปิดอยู ่(Open Claim) 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“1”, “2” หรือ “3” 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 

1) กรณีสถานะของรายการ 
สินไหมทดแทน = “2”  
ต้องอ้างอิงรายการของสถานะ 
ของค่าสินไหมทดแทน = “1” ได้ 

U 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
“2” = ปิดเร่ือง Claim 
          (Close Claim) 
“3” =  เปิด Claim ที่ถูกปิดแล้ว 
          ขึ้นมาใหม ่
          (ReOpen Claim) 

 2) กรณีสถานะของค่าสินไหม
ทดแทน = “3” 
ต้องอ้างอิงรายการของสถานะ 
ของค่าสินไหมทดแทน = “2”  ได ้

10.  จ านวนของคู่กรณีทั้งหมด LitigantCount จ านวนของคู่กรณีทั้งหมด Number(3)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น   
11.  จ านวนของผู้ประสบภยั 

จากรถทั้งหมด 
VictimCount จ านวนของผู้ประสบภยั 

จากรถทั้งหมด 
Number(4)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น   

12.  วันที่ได้รับแจ้งเหตุ NotifyDate วันที่ได้รับแจ้งเหตุ  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไม่มีวันรับแจ้งให้ระบุเป็น
วันที่เดียวกันกับวันที่เกิดความ
เสียหาย 

1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

13.  วันที่เกิดเหตุ LossDate วันที่เกิดความเสียหาย 
 โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหาย 
ต้องอยู่ในช่วงวันที่คุ้มครอง 

1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

14.  สถานที่เกิดเหตุ AccidentPlace สถานที่เกิดเหตุ String(50)  1) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร   
15.  ถนน AccidentRoad ถนน String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร  A 
16.  รหัสจังหวัด, อ าเภอ,  

ต าบลที่เกิดเหตุ 
AccidentProvDistSub รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล 

ที่เกิดเหตุ  
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(6)  1) Not Null/Not Blank  
2) รหัสต้องมีตามตารางที่ 2 
3) ความยาวไม่เกิน 6 ตวัอกัษร 

 U 

17.  รหัสประเทศที่เกิดเหต ุ AccidentCountry รหัสประเทศที่เกิดเหต ุ String(3)  1) Not Null/Not Blank  
2) รหัสต้องมีตามตารางที่ 8 
3) ความยาวไม่เกิน 3 ตวัอกัษร 

 A 

18.  พิกัดละติจูด Latitude พิกัดละติจูด String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร  A 
19.  พิกัดลองติจูด Longitude พิกัดลองติจูด String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร  A 
20.  รหัสสถานภาพ 

ของเหตุการณ์ 
 

EventStatus รหัสสถานภาพของเหตุการณ์ 
“1” = ฝ่ายถกู   
“2” = ฝ่ายผิด     
“3” = ประมาทร่วม   
“4” = ไม่มีคู่กรณี   
“5” = ยังไม่ทราบผล 

String(1)  1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2”, “3”, 
“4”, “5” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

  

21.  สัญญาไม่เรียกร้องต่อกัน  KnockForKnockFlag สัญญาไม่เรียกร้องต่อกัน  
“Y” =  กรณีเข้าข่ายสัญญา 
“N” = กรณีไม่เข้าข่ายสัญญา 

String(1)  1) ต้องมีค่าเป็น “Y”, “N” 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

  

22.  ผู้ขับขี่อยู่ในรายชื่อผู้ขับขี ่
ในกรมธรรม์ประกันภยั 
หรือไม่  

DriverInPolicyFlag “Y” = ผู้ขับขี่อยู่ในรายชื่อผู้ขับขี ่
ในกรมธรรม์ประกันภยั  
“N” = ผู้ขับขี่ไม่อยู่ในรายชื่อ 
 

String(1)  1) ต้องมีค่าเป็น “Y”, “N” 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
23.  ล าดับที่ผู้ขับขี่คัน 

เอาประกันภัยที่ระบ ุ
DriverSeq ล าดับที่ผู้ขับขี่คันเอาประกันภยั  

ที่ระบุ 
String(1)  1) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร   

24.  ชื่อ-นามสกุลผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

DriverNameInAccident ชื่อ-นามสกุลผู้ขับขี่ขณะเกิดเหต ุ String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร  A 

25.  เลขบัตรประชาชน/ 
บัตรส าคัญของผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

DriverCitizenIdInAccident เลขบัตรประชาชน/บัตรส าคัญ 
ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหต ุ

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร   

26.  เลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

DriverLicenseInAccident เลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร   

27.  วันที่เกิดของผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

DriverBirthDayInAccident วันที่เกิดของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหต ุ Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง  U 

28.  รหัสเพศของผู้ขับขี่ 
ขณะเกิดเหตุ 

DriverGenderInAccident รหัสเพศ 
“M” = เพศชาย 
“F” = เพศหญิง 

String(1)  1) ต้องมีค่าเป็น “M”, “F”  
2) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

  

29.  รหัสอาชีพของผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

DriverOccupation 
InAccident 

รหัสอาชีพของผู้ขับขี ่
ขณะเกิดเหตุ 

String(4)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 6  
2) ความยาวไม่เกิน 4 ตวัอกัษร    

  

30.  จ านวนเงิน  Deductible 
ตาม OD 

ODDeductibleAmt จ านวนเงิน  Deductible  
ตาม OD 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น 

 

31.  จ านวนเงิน  Deductible 
ตาม TPPD 

TPPDDeductibleAmt จ านวนเงิน  Deductible 
 ตาม TPPD 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
 2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ  
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
32.  จ านวนเงินประมาณการ/

จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวม
ตาม TPPD ครั้งนี ้

TPPDTotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวมตาม 
TPPD ครั้งนี้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวม TPPD ต่อคร้ัง  
จะตรวจสอบกับผลรวมในแฟ้ม
สินไหม TPPD 

 

33.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวม
ตาม TPBI ครั้งนี้ 

TPBITotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวมตาม 
TPBI ครั้งนี้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวม TPBI ต่อคร้ัง  
จะตรวจสอบกับผลรวมในแฟ้ม
สินไหม TPBI 

 

34.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวม
ตาม ร.ย. 01 ครั้งนี้ 

EX01TotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวม 
ตาม ร.ย. 01 ครั้งนี้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวม  ร.ย. 01 ต่อคร้ัง  
จะตรวจสอบกับแฟ้มสินไหม  
ร.ย. 01, 02, 03 

 

35.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวม
ตาม ร.ย. 02 ครั้งนี้ 

Ex02TotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวม 
ตาม ร.ย. 02 ครั้งนี้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวม  ร.ย. 02 ต่อคร้ัง  
จะตรวจสอบกับแฟ้มสินไหม  
ร.ย. 01, 02, 03 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
36.  จ านวนเงินประมาณการ/

จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวม
ตาม ร.ย. 03 ครั้งนี้ 

EX03TotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวม 
ตาม ร.ย. 03 ครั้งนี้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวม  ร.ย. 03 ต่อคร้ัง  
จะตรวจสอบกับแฟ้มสินไหม 
ร.ย. 01, 02, 03 

 

37.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวม
ตาม OD , F&T ครั้งนี้ 

ODFTTotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวม 
ตาม OD , F&T ครั้งนี ้

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
 2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวม  OD, F&T ต่อคร้ัง  
จะตรวจสอบกับผลรวมในแฟ้ม
สินไหม OD 

A 

38.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ทั้งหมด  

ClaimTotalAmt จะต้องเท่ากับผลรวมของ  
OD, F&T, TPPD, TPBI,  
ร.ย. 01, ร.ย. 02, ร.ย. 03 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) จะต้องเท่ากับผลรวมของ OD, 
F&T, TPPD, TPBI, ร.ย. 01,  
ร.ย. 02, ร.ย. 03 

 

39.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวม
ตามความคุ้มครองอื่นๆของ
กรมธรรม์ประกันภยั ครั้งนี้ 

OthersTotalClaimAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนรวมตาม
ความคุ้มครองอื่นๆของกรมธรรม์
ประกันภยั ครั้งนี้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank  
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                
3) กรณีมีการส่งข้อมูลจ านวนเงิน
สินไหมรวมตามความคุ้มครองอื่นๆ 
มากกว่า 0 จะตรวจสอบกับแฟ้ม
สินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง
อื่นๆ  

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
40.  ค่าจัดการสินไหมทดแทน ManageAmt เช่น ค่ารถยก, ค่ารถลาก, ฯลฯ Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้

รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                 

A 

41.  ค่าส ารวจภยั SurveyAmt ค่าส ารวจภยั Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “CP” 
ให้จ านวนเงินติดลบ           
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ “P” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวกเท่านั้น                                 

A 

42.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C”                        
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

43.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 
หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการหรืออนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม  
    หา้มระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N”



 
 

45 

4.2. ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก   
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank       
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่าสินไหม
ทดแทน (Estimate Claim)  
ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, 
“CP”   
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ  
= “CP” จะต้องอ้างอิงรายการ
ที่มีประเภทกลุ่มรายการ =“P”  
ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

U 

4.  วันที่ประมาณการหรืออนุมัติ
จ่ายสินไหม  
(ให้ระบุ ปี ค.ศ.) 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน 
หรือวันที่จา่ยสินไหมทดแทน  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหม 

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือ จ่ายสินไหม
ทดแทนภายใต้เลขที่สินไหมทดแทน
หนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ให้ระบุค่า 1 1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

 

6.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
OD ของค่าซ่อม  
ก่อนหัก Deductible 

ODRepairAmt จ านวนเงินประมาณการ/จ่าย ค่า
สินไหมทดแทนตาม OD  
ของค่าซ่อมก่อนหัก Deductible 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนด 
ให้รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงานเป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรกส่งยอด
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้ส่ง
ค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

7.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
OD ของค่าอะไหล ่ 
ก่อนหัก Deductible 

ODSparePartsAmt จ านวนเงินประมาณการ/จ่าย ค่า
สินไหมทดแทนตาม OD  
ของค่าอะไหล่ กอ่นหัก Deductible 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนด 
ให้รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงานเป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรกส่งยอด
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้ส่ง
ค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank    
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก   
8.  จ านวนเงินประมาณการ/

จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
OD กรณีอื่นๆ ก่อนหกั 
Deductible 

ODOtherAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม OD 
กรณีอื่นๆ ก่อนหัก Deductible 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนด 
ให้รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงานเป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรกส่งยอด
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้ส่ง
ค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

  

9.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทน  
รวมตาม OD 

ODTotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมตาม OD 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนด 
ให้รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงานเป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรกส่งยอด
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้ส่ง
ค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

10.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทน  
กรณีไฟไหม้ 

FireTotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีไฟไหม้ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนด 
ให้รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงานเป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรกส่งยอด
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้ส่ง
ค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

11.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่าย ค่าสินไหมทดแทน  
กรณีสูญหาย/ลักทรัพย ์

TheftTotalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทน  
กรณีสูญหาย/ลักทรัพย ์

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนด 
ให้รายงาน 0.00                               
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงานเป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรกส่งยอด
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้ส่ง
ค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank       
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

12.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 
 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ.  
ให้ใส่รหัสเป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C”                          
2) ความยาวต้องเท่ากบั 1 
ตัวอักษร 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก   
13.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 

Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank  กรณี
สถานะของการส่งข้อมูลเป็น 
“U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 
หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการหรืออนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม  

  ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N”
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4.3. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (TPPD) 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank     
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่า
สินไหมทดแทน (Estimate 
Claim) ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, “CP”   
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ   
= “CP” จะต้องอ้างอิงรายการที่
มีประเภทกลุ่มรายการ = “P” 
ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

U 

4.  วันที่ประมาณการหรืออนุมัติ
จ่ายสินไหม  
(ให้ระบุ ปี ค.ศ.) 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน
หรือวันที่จา่ยสินไหมทดแทน  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหม 

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือ จ่าย
สินไหมทดแทนภายใต้เลขที่
สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ 
ให้ระบุค่า 1 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

 

6.  ล าดับที่ของคู่กรณี LitigantSeq ล าดับที่ของคู่กรณี Number(3)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

7.  เลขทะเบียนรถคู่กรณี LitigantLicense เลขทะเบียนรถคู่กรณี String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร   
8.  รหัสจังหวัดตามทะเบยีนรถ

คู่กรณี 
LitigantLicenseProvince รหัสจังหวัดตามทะเบยีนรถ

คู่กรณี   
(อ้างอิงตารางที่ 5) 

String(2)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 5     
2) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

1) Not Null/Not Blank กรณี
ไม่ใช่สินไหมทดแทนของ
ทรัพย์สินอื่นๆ 
 

 

9.  รหัสประเทศ LitigantVehicleCountry 
Code 

รหัสประเทศตามทะเบียนรถ
คู่กรณี  
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String(3)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 8     
2) ความยาวไม่เกิน 3 ตัวอกัษร 

1) Not Null/Not Blank กรณี
ไม่ใช่สินไหมทดแทนของ
ทรัพย์สินอื่นๆ 
 

 

10.  ชื่อยี่ห้อรถของคู่กรณี LitigantBrand ชื่อยี่ห้อรถของคู่กรณี String(20) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
เท่านั้น 

1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร   

11.  ชื่อ Model รถของคู่กรณี  LitigantModel ชื่อ Model รถของคู่กรณี String(50) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
เท่านั้น 

1) ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร   

12.  ชื่อ Model ยอ่ย 
ของรถคู่กรณี 

LitigantSubModel ชื่อ Model ยอ่ยของรถคู่กรณ ี String(50) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
เท่านั้น 

1) ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร   
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
13.  รหัสบริษัทประกันภยั 

ของรถคู่กรณี 
LitigantCompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัของรถ

คู่กรณี 
String(4) 1) รหัสต้องมีในตารางที่ 1 1) ความยาวไม่เกิน 4 ตัวอกัษร   

14.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ของรถคู่กรณี 

LitigantPolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัของรถ
คู่กรณี 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร   

15.  จ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนตาม TPPD ของค่า
ซ่อม ในส่วนรถยนต์กอ่นหัก  
DEDUCTIBLE 

TPPDRepairAmt จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPPD ของค่าซ่อม  
ในส่วนรถยนต์ก่อนหัก  
DEDUCTIBLE 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

16.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPPD ของค่าอะไหล่  
ในส่วนรถยนต์ก่อนหัก  
DEDUCTIBLE 

TPPDSparePartsAmt จ านวนเงินประมาณการ/จ่าย  
ค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD 
ของค่าอะไหล่ ในส่วนรถยนต์
ก่อนหัก  DEDUCTIBLE  
เป็นจ านวนเงินเฉพาะสว่นที่เกิน
จากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากภัย 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

17.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPPD กรณีอื่นๆ    
ในส่วนรถยนต์ก่อนหัก  
DEDUCTIBLE 

TPPDOtherAmt จ านวนเงินประมาณการ/จ่าย  
ค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD 
กรณีอื่นๆ   ในส่วนรถยนต์กอ่น
หัก  DEDUCTIBLE เป็นจ านวน
เงินเฉพาะส่วนที่เกิน 
จากกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากภัย 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

18.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPPD ในส่วนทรัพย์สินอื่น 
ก่อนหัก DEDUCTIBLE 

TPPDAssetAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามTPPD  
ในส่วนทรัพย์สินอื่น ก่อนหกั  
DEDUCTIBLE เป็นจ านวนเงิน
เฉพาะส่วนที่เกินจากกรมธรรม์
ประกันภยัคุ้มครองผู้ประสบภัย

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
จากภัย ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 

ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

19.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 
 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C”                          
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตวัอกัษร 

 A 

20.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี 
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการหรืออนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม, ล าดับที่ของคู่กรณี  
   ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N”
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4.4. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (TPBI) 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
 (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank              
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่า
สินไหมทดแทน  
(Estimate Claim) 
 ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, “CP”   
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ  
= “CP” จะต้องอ้างอิงรายการที่
มีประเภทกลุ่มรายการ = “P” 
ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

U 

4.  วันที่ประมาณการหรืออนุมัติ
จ่ายสินไหม (ให้ระบุ ป ีค.ศ.) 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน
หรือวันที่จา่ยสินไหมทดแทน 
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  ครั้งที่ประมาณการ/ 
จ่ายสินไหม 

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือ  
จ่ายสินไหมทดแทนภายใต้เลขที่
สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 
 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ 
ให้ระบุค่า 1 

1) Not Null/Not Blank      
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

6.  ล าดับที่ผู้ประสบภยั VictimSeqTPBI  Number(4)  1) Not Null/Not Blank    
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

7.  เป็นผู้โดยสาร 
ในรถประกันหรือไม่ 
 

PassengerCarInsureFlag “Y” เป็นผู้โดยสารในรถ 
คันเอาประกันภยั 
“N” ไม่ใช่ผู้โดยสารรถ 
คันเอาประกันภยั 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “Y”, “N”       
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

  

8.  เลขประจ าตัวผู้ประสบภัย VictimIdCardTPBI หมายเลขที่แสดงถึง 
ผู้เอาประกันภยั เช่น  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่าง
ด้าว/เลขที่หนังสือเดินทาง/
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้ประสบภัย 
 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not Null/Not Blank     
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 
 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลข
ฯ ด้วย 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
9.  ประเภทใบส าคัญประจ าตัว IdCardTypeTPBI ประเภทใบส าคัญ 

“R” = บัตรประชาชน 
“I” = บัตรข้าราชการ 
“A” = บัตรต่างด้าว 
“P” = PASSPORT 
“D” = ใบขับขี ่
“G” = หน่วยงานราชการรับรอง 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “R”, “I”, “A”, “P” 
,“D”, “G”  
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 

  

10.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPBI  ค่ารักษาพยาบาล
(ตามใบเสร็จ) 

TPBIMedicalAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI   
ค่ารักษาพยาบาล (ตามใบเสร็จ) 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank       
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

11.  จ านวนเงินประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPBI ค่าอนามัย 

TPBIHealthAmt จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  
ค่าอนามัย 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

12.  จ านวนเงินประมาณการ/ 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม 
TPBI  กรณีเสียชีวิต 

TPBIDeathAmt จ านวนเงินประมาณการ/  
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  
กรณีเสียชีวิต 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ  
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
13.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 

“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C”                        
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร                  

 A 

14.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี 
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการหรืออนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม, ล าดับที่ผู้ประสบภยั  
   ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N” 
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4.5. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองเพ่ิมเติม ร.ย. 01,02,03 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank       
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้ามระบุ
ค่าซ้ า 
 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่า
สินไหมทดแทน  
(Estimate Claim)  
ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 
 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, “CP”    
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ  
= “CP” จะต้องอ้างอิงรายการ 
ที่มีประเภทกลุ่มรายการ = “P” 
ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

U 

4.  วันที่ประมาณการหรืออนุมัติ
จ่ายสินไหม  
(ให้ระบุ ปี ค.ศ.) 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน
หรือวันที่จา่ยสินไหมทดแทน  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  ครั้งที่ประมาณการ/ 
จ่ายสินไหม  

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือจา่ย
สินไหมทดแทนภายใต้เลขที่
สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ 
ให้ระบุค่า 1 

1) Not Null/Not Blank     
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

6.  ล าดับที่ผู้ประสบภยั VictimSeqEX ล าดับที่ผู้ประสบภยั Number(5)   1) Not Null/Not Blank       
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

7.  ประเภทผู้ขับขี่หรือผูโ้ดยสาร DriverOrPassengerFlag รหัสประเภท 
“D” = ผู้ขับขี่ 
“P” = ผู้โดยสาร 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “D”, “P”       
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

  

8.  เลขประจ าตัวผู้ประสบภัย VictimIdCardEX หมายเลขที่แสดงถึง 
ผู้เอาประกันภยั เช่น 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคน 
ต่างด้าว/เลขที่หนังสือเดินทาง/
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล ของ
ผู้ประสบภัย 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not Null/Not Blank                
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 
 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว 
13 ตัวอักษร ให้ท าการ  
Check Digit หลักสุดท้าย 
2) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
น้อยกว่า 13 ตัวอกัษรให้ท าการ
ตรวจสอบวา่ต้องมีตัวอกัษรผสม
ในหมายเลขฯ ด้วย 

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
9.  ประเภทใบส าคัญประจ าตัว IdCardTypeEX ประเภทใบส าคัญ 

“R” = บัตรประชาชน 
“I” = บัตรข้าราชการ 
“A” = บัตรต่างด้าว 
“P” = PASSPORT 
“D” = ใบขับขี ่
“G” = หน่วยงานราชการรับรอง 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “R”, “I”, “A”, “P” 
,“D”, “G”  
3) ความยาวไม่เกิน 1ตัวอักษร 
 

  

10.  จ านวนเงิน ค่าสินไหม
ทดแทนตาม ร.ย. 01  
กรณีเสียชีวิต 

EX01DeathAmt จ านวนเงิน ค่าสินไหมทดแทน
ตาม ร.ย. 01 กรณีเสียชีวิต 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

11.  จ านวนเงิน ค่าสินไหม
ทดแทนตาม ร.ย. 01   
กรณีสูญเสียอวัยวะ 

EX01DismembermentAmt จ านวนเงิน ค่าสินไหมทดแทน
ตาม ร.ย. 01   
กรณีสูญเสียอวัยวะ 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

12.  จ านวนเงิน ค่าสินไหม
ทดแทนตาม ร.ย. 01   
กรณีทุพพลภาพถาวร 

EX01PermanentAmt จ านวนเงิน ค่าสินไหมทดแทน
ตาม ร.ย. 01   
กรณีทุพพลภาพถาวร 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่าที่
แท้จริง เช่น ประมาณการครั้ง
แรกส่งยอดบวก ปรับปรุงลด
ประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
13.  จ านวนเงิน ค่าสินไหม

ทดแทนตาม ร.ย. 01  
กรณีทุพพลภาพชั่วคราว 

EX01TemporaryAmt จ านวนเงิน ค่าสินไหมทดแทน
ตาม ร.ย. 01  
กรณีทุพพลภาพชั่วคราว 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 
 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

14.  จ านวนเงิน ค่าสินไหม
ทดแทนตาม ร.ย.  02 

Ex02ClaimAmt จ านวนเงิน ค่าสินไหมทดแทน
ตาม ร.ย. 02 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

15.  จ านวนเงินที่วางค้ าประกัน   
ตาม ร.ย. 03 

EX03SuretyAmt จ านวนเงินที่วางค้ าประกัน  
ตาม ร.ย. 03 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

 

16.  จ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนตามร.ย. 03 

Ex03ClaimAmt จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 
ตาม ร.ย. 03 

Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่า 
ก าหนดให้รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายงาน 
เป็น “EC” ให้รายงานตามค่า 
ที่แท้จริง เช่น ประมาณการ
ครั้งแรกส่งยอดบวก ปรับปรุง
ลดประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ 
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CP” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“P” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
17.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 

“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
 หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C”                         
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 A 

18.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี 
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการหรืออนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม, ล าดับที่ผู้ประสบภยั  
   ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N” 
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4.6. ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองอ่ืนๆ  

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่า
สินไหมทดแทน (Estimate 
Claim) ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “P”, “CP” 
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ  
= “CP” จะต้องอ้างอิงรายการ 
ที่มีประเภทกลุ่มรายการ = “P” 
 ในฐานข้อมูล Data Center ได ้

A 

4.  วันที่ประมาณการหรืออนุมัติ
จ่ายสินไหม  

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน
หรือวันที่จา่ยสินไหมทดแทน  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ.  

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหม 

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือจา่ย
สินไหมทดแทนภายใต้เลขที่
สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ให้ระบุ
ค่า 1 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

6.  รหัสความคุ้มครอง CoverageCode รหัสความคุ้มครอง String(8)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 8 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  ค่าสินไหมทดแทนตามความ
คุ้มครองอื่น ๆ 

OthersClaimAmt ค่าสินไหมทดแทน 
ตามความคุ้มครองอื่นๆ 

Number(15,2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

8.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
 หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 A 

9.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau 
 ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี 
ที่เป็นการส่งปรับปรุงข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการหรืออนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม, รหัสความคุ้มครอง  
   ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N”
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                   ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ตารางรายการสินไหมทดแทน 

1. ประเภทกลุ่มรายการในล าดับที ่ (3) ของตารางรายการสินไหม 

1.1 กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการเปิดเร่ืองสินไหม  โดยที่ 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่ม
รายการ   

ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหม  

ล าดับที่ (5) 

รหัสสถานะ
รายการ  

ล าดับที่ (9) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน

TPPD       
ล าดับที่ (32) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน 

TPBI       
ล าดับที่ (33) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  

ตาม ร.ย. 01  
ล าดับที่ (34) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  

ตาม ร.ย. 02  
ล าดับที่ (35) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม 

ตาม ร.ย. 03  
ล าดับที่ (36) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  
OD, FT  

ล าดับที่ (37) 

จ านวนเงินจ่าย
สินไหมทั้งหมด  
ล าดับที่ (38) 

1 EC 1 1 5,000 0 0 0 0 10,000 15,000 

2 EC 2 1 -1,000 0 0 0 0 2,500 1,500 

3 P 3 1 4,000 0 0 0 0 0 4,000 

4 P 4 1  0 0 0 0 0 12,000 12,000 

 

จากตัวอยา่งครั้งที่รายงาน ครั้งที่  2 -->  เป็นการส่งรายงานประมาณการสินไหมครั้งที่  2 โดยการประมาณการนั้น เปน็รายการ  Adjust  ลดประมาณการค่าสินไหมทดแทน  TPPD  และ Adjust เพิ่มค่าสินไหมทดแทน  OD, FT  

1.2 กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการจ่ายพร้อมปิดเรื่อง หรือเป็นรายการ  Adjust  ประมาณการพร้อมปิดเร่ือง ดังนี้ 

1.2.1 กรณีจ่ายพร้อมปิดเรื่อง 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่ม
รายการ   

ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการ/
จ่ายสินไหม  
ล าดับที่ (5) 

รหัสสถานะ
รายการ  

ล าดับที่ (9) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน

TPPD       
ล าดับที่ (32) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน 

TPBI       
ล าดับที่ (33) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  

ตาม ร.ย. 01  
ล าดับที่ (34) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  

ตาม ร.ย. 02  
ล าดับที่ (35) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม 

ตาม ร.ย. 03  
ล าดับที่ (36) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  
OD, FT  

ล าดับที่ (37) 

จ านวนเงินจ่าย
สินไหมทั้งหมด  
ล าดับที่ (38) 

1 EC 1 1 5,000 0 0 0 0 10,000 15,000 

2 P 2 2 5,000 0 0 0 0 10,000 15,000 
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1.2.2 กรณีที่มีการ  Adjust  ประมาณการพร้อมปิดเรื่อง 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่ม
รายการ   

ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการ/
จ่ายสินไหม  
ล าดับที่ (5) 

รหัสสถานะ
รายการ  

ล าดับที่ (9) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน

TPPD       
ล าดับที่ (32) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหมทดแทน 

TPBI       
ล าดับที่ (33) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  

ตาม ร.ย. 01  
ล าดับที่ (34) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  

ตาม ร.ย. 02  
ล าดับที่ (35) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม 

ตาม ร.ย. 03  
ล าดับที่ (36) 

จ านวนเงิน 
ค่าสินไหม  
OD, FT  

ล าดับที่ (37) 

จ านวนเงินจ่าย
สินไหมทั้งหมด  
ล าดับที่ (38) 

1 EC 1 1 5,000 0 0 0 0 10,000 15,000 

2 EC 2 1 -1,000 0 0 0 0 2,500 1,500 

3 P 3 1 4,000 0 0 0 0 0 4,000 

4 P 4 1  0 0 0 0 0 12,000 12,000 

5 EC 5 2  0 0 0 0 0 -500 -500 

 

                
2. ข้อมูลเลขที่ทะเบียนรถ (ล าดับที่ 7)  ของตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (TPPD) ขอใหท้างบริษัทประกันภยัปฏิบัติดังนี้ 

2.2 ในกรณีรถที่ยังไม่จดทะเบียน (ป้ายแดง)  ให้ระบุเป็น ค าว่า “ใหม”่ เท่านั้นและรหัสจังหวัดก าหนดเป็น “99” 
2.3 ในกรณีรถต่างประเทศ ให้ระบุเป็น “00”  

3. ล าดับที่ 10-12  ของตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อชีวิตอ ร่างกาย หรืออนามยับุคคลภายนอก (TPBI) จ านวนเงินที่ระบุเป็นจ านวนเงินเฉพาะส่วนที่เกินจากกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
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5. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  
 

CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่สินไหม 
ต้องตรงกับข้อมูลสินไหม
ทดแทน 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

3.  ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทนภายใต้
เลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ 
ให้ระบุค่า 1 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) เลขที่สินไหมทดแทน+ครั้งที่
จ่ายสินไหม ตอ้งสามารถ 
อ้างอิงข้อมูลในฐานข้อมูล 
Data Center  ได้ 

A 

4.  วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง ChequeDate กรณีที่ไม่ได้เป็นการจ่ายด้วยเช็ค 
หรือ ดร๊าฟ ให้ระบุวันทีจ่่ายจริง 
เช่น วันที่จ่ายเงินสด เป็นต้น  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
กรมธรรม์ใน Data Center ได้ 

A 

6.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่กลุ่ม
อ้างอิงใน Data Center ได้ 

A 

7.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม 
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องสามารถอ้างอิงล าดับที่
ของรถในกลุ่มอ้างอิง  
ในฐานข้อมูล Data Center ได้ 

A 

8.  วิธีการจ่ายค่าสินไหม PaidBy ให้ระบุว่าจ่ายเป็น  
“C” = เงินสด (Cash) 
“K” = เช็ค/ดร๊าฟ 
“T” = การโอนเข้าบญัช ี

(Transfer) 
“B” = ให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการ

แทน (Bank) 
“O” = อื่นๆ (Other) 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“C”, “K”, “T”, “B”, “O” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก 
 

9.  เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ ChequeNo เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ String(20)  1) Not Null/Not Blank  
กรณีวิธีการจ่ายค่าสินไหมเป็น “K” 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

 A 

10.  จ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทน  

ClaimAmt จ านวนเงินที่จ่ายเงินสด หรือเช็ค 
หรืออื่นๆ  

Number(20,2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

11.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส 
เป็น “U” (รายการแก้ไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 A 

12.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี 
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน, วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง  

  ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N” 
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6. ตารางรับคืนค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
1.  รหัสบริษัทประกันภยั  

 
CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 

ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั
ตามที่ส านักงาน คปภ.
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
สินไหมทดแทน 
ใน Data Center ได ้

 

3.  ครั้งที่รับคืนค่าสินไหม
ทดแทน 

RecoveryClaimSeq ครั้งที่รับคืนค่าสินไหมทดแทน Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ 
ให้ระบุค่า 1 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

4.  ประเภทรายการ ClaimGroup รหัสประเภทรายการ 
“ES” = ประมาณการรับคืน  
(Estimate Subrogation & 
Salvage) 
“S” = รับคืน (Subrogation & 
Salvage) 
“CS” = ยกเลิกรับคืนสินไหมทดแทน 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “ES”, “S”, “CS” 
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  ประเภทจ านวนเงินรับคืน RecoveryType รหัสประเภท 
“01” = รับคืนจากคู่กรณี 
“02” = รับคืนค่าซากฯ 
“03” = รับคืน Deductible OD 
“04” = รับคืน Deductible TPPD 
“05” = รับคืนจากผู้เอาประกันภัย
กรณีผิดสัญญา 
“06” = รับคืนอื่นๆ 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“01”, “02”, … , “06” 
3) ความยาวไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

6.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ต้องตรงกับข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
กรมธรรม์ใน Data Center ได้ 

 

7.  เลขที่กลุ่มอ้างอิง FleetNumber เลขที่กลุ่มอ้างอิง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank  
กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภยักลุ่ม 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่กลุ่ม
อ้างอิงใน Data Center ได้ 

 

8.  ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง FleetSeq ล าดับที่ของรถในกลุ่มอ้างอิง Number(5) กรณีไม่ใช่ประกันภัยกลุ่ม
ให้ระบุ 0 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) ต้องสามารถอ้างอิงล าดับที่
ของรถในกลุ่มอ้างอิง 
 ในฐานข้อมูล Data Center ได ้
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย Data Type/Size ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจสอบข้อมูลเชงิลึก  
9.  วันที่ที่รับคืนค่าสินไหม

ทดแทน  
RecoveryDate วันที่รับคืนค่าสินไหมทดแทน  

โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 
Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 U 

10.  รหัสบริษัทประกันภยัที่จา่ย
คืนค่าสินไหมทดแทน  
(ใช้รหัสในตาราง 1  
ที่แนบมา) 

CompanyCodePaidClaim รหัสบริษัทประกันภยัที่จา่ยคืน 
ค่าสินไหมทดแทน 
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4)  1) รหัสต้องมีตามตารางที่ 1 
2) ความยาวไม่เกิน 4 ตัวอกัษร 

  

11.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ของบริษัทประกันภยัที่จา่ย
คืนค่าสินไหมทดแทน 

RecoveryFromPolicy 
Number 

เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัของบริษัท
ประกันภยัที่จ่ายคืนค่าสินไหมทดแทน 

String(30)  1) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร   

12.  จ านวนเงินที่ได้รับคืน   LitigantRecoveryAmt จ านวนเงินที่ได้รับคืน   Number(15,2) 1) กรณีไม่มีค่าก าหนดให้
รายงาน 0.00                              
2) ถ้าประเภทกลุ่ม
รายงานเป็น “ES” ให้
รายงานตามค่าที่แทจ้ริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรก
ส่งยอดบวก ปรับปรุงลด
ประมาณการให้ส่งค่าลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ
ให้ส่งค่าบวก 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“CS” ให้จ านวนเงินติดลบ          
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
“S” จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น                                 

A 

13.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ.  
ให้ใส่รหัสเป็น “U” 
(รายการแก้ไข)  
หรือ “C”  
(รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”, “C” 
3) ความยาวไม่เกิน 1 ตัวอกัษร 

 A 

14.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิง 
ในกรณีที่เป็นการแก้ไข/
ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank   
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                           
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ครั้งที่รับคืนค่าสินไหมทดแทน, ประเภทรายการ, ประเภทจ านวนเงินรับคืน  

 ห้ามระบุค่าซ้ าในกรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูล “N”



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

รหัสมาตรฐานส าหรับ 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
  



ก-1 
 

ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภัย 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2002 บริษัท ประกันคุ้มภยั จ ากัด )มหาชน(  SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2005 บริษัท สหนิรภยัประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2006 บริษัท สยามซิตี้ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2007 บริษัท น าสินประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2008 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
2009 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2010 บริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จ ากดั )มหาชน(  AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ สาขาประเทศไทย MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 
2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 
2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั )ประเทศไทย (จ ากัด 

)มหาชน(  
AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2016 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2020 บริษัท เทเวศประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2022 บริษัท กมลประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด )มหาชน(  THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั )ประเทศไทย (จ ากัด 

)มหาชน(  
TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2029 บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2032 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2034 บริษัท นิวแฮมพ์เชอรอ์ินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2040 บริษัท สินทรัพย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

)มหาชน(  
SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั )ประเทศไทย (จ ากัด 
)มหาชน(  

MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2047 บริษัท สามัคคีประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด )มหาชน(  ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกจิประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจ ีประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ์ ซี .พี . ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจ้าพระยาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จ ากัด )ประกันวินาศภยั (สาขาประเทศไทย  AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND 
BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรนัซ์ จ ากัด สาขา
ประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ่ จ ากัด )มหาชน(  THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  
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ตารางที่ 2 รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล  (ตัวอย่าง) 

ให้ Download รหัสทั้งหมดได้ที่ www.oic.or.th 

 
รหัส

(Code) 

ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล 
100000 กรุงเทพมหานคร     
100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   
100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง 
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย ์
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพธิ 
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ส าราญราษฎร ์
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ 
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงช้า 
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม 
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดสามพระยา 
100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต 
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล 
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา 
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สี่แยกมหานาค 
100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บางซ่ือ 
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี 
100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สามเสนใน 
100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย 
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คู้ฝั่งเหนือ 
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าผักช ี
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าต้อยติ่ง 
100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ตารางที่ 3 ประเภทรถ 

ประเภทรถยนต ์ รหัสรถ การใช้รถ 

รถยนต์นั่ง  110 การใช้ส่วนบุคคล 

120 การใช้เพื่อการพาณิชย ์

รถยนต์โดยสาร 210 การใช้ส่วนบุคคล 

220 การใช้เพื่อการพาณิชย ์

230 การใช้รับจ้างสาธารณะ 

รถยนต์บรรทุก 310 การใช้ส่วนบุคคล 

320 การใช้เพื่อการพาณิชย ์

340 การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ 

รถยนต์ลากจูง 420 การใช้เพื่อการพาณิชย ์

รถพ่วง 520 การใช้เพื่อการพาณิชย ์

540 การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ 

รถจักรยานยนต์  

  

610 การใช้ส่วนบุคคล 

620 การใช้เพื่อการพาณิชย ์

630 การใช้รับจ้างสาธารณะ 

รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ 730 การใช้รับจ้างสาธารณะ 

รถยนต์เบ็ดเตล็ด 801 รถยนต์ป้ายแดง 

802 รถพยาบาล 

803 รถดับเพลิง 

804 รถที่ใช้ในการเกษตร 

805 รถที่ใช้ในการก่อสร้าง 

806 รถอื่นๆ 
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ตารางที่ 4 ประเภทเอกสารแนบท้าย(สลักหลัง) 

รหัสประเภทเอกสารสลักหลัง ความหมาย 

01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

02 การประกันภัยค่ารกัษาพยาบาล 

03 การประกันตวัผู้ขับขี ่

04 การขยายอาณาเขต 

05 การขยายระยะเวลาประกันภัย 

06 การประกันภัยการค้ารถยนต์(ป้ายแดง) 

07 การประกันภัยการค้ารถยนต์(ผู้ขบัขี่ระบชุื่อ) 

08 การเพิ่มความคุ้มครอง 

09 การเพิ่มจ านวนรถยนต์ที่เอาประกันภัย 

10 การลดจ านวนรถยนต์ที่เอาประกันภัย 

11 การเลิกกรมธรรม์ประกันภยัประกันภัย 

12 การเลิกความคุ้มครอง 

13 การลดเบี้ยประกันภัยประวัติด ี

14 การก าหนดความเสียหายสว่นแรก 

15 การหยุดการใช้รถยนต ์

16 การเริ่มใช้รถยนต์หลังวันแจ้งหยุดการใช ้

17 การแก้รายการรถยนต ์

18 การแก้ไขอัตราเบีย้ประกันภยั 

19 การเปลี่ยนระยะเวลาประกันภยั 

20 การเปลี่ยนจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 

21 การเปลี่ยนจ านวนเงินความเสียหายสว่นแรก 

22 การเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต ์

23 การเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันภยั ชือ่ ทีอ่ยู่ อาชีพ 

24 การจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้รับประโยชน์ 

25 การเปลี่ยนรถยนต ์

26 การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขบัขี่ 

27 การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ 

28 การเปลี่ยนเพิ่มผู้ขับขี ่

29 การขยายความคุ้มครองความเสียหายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือ อนามยั 

30 ข้อยกเว้นภยัก่อการร้าย 

ภ00 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยประกันภยัรถยนต์แบบคุ้มครอง
เฉพาะภยั ภ01 การเลิกกรมธรรม์ประกันภยัประกันภัยแบบคุ้มครองเฉพาะภยั 

ภ10 การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนือ่งจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
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ตารางที่ 5 รหัสจังหวัด ตามทะเบียนรถ  

รหัส ชื่อจังหวัด ภาษาไทย ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ  รหัส ชื่อจังหวัด ภาษาไทย ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ 
81 กระบี ่ Krabi  65 พิษณุโลก Phitsanulok 
10 กรุงเทพมหานคร Bangkok  76 เพชรบุร ี Phetchaburi 
71 กาญจนบุร ี Kanchanaburi  67 เพชรบูรณ์ Phetchabun 
46 กาฬสินธุ ์ Kalasin  54 แพร ่ Phrae  
62 ก าแพงเพชร Kamphaeng Phet  83 ภูเก็ต Phuket 
40 ขอนแก่น Khon Kaen  44 มหาสารคาม Maha Sarakham 
22 จันทบุร ี Chanthaburi  49 มุกดาหาร Mukdahan 
24 ฉะเชิงเทรา Chachoengsao  58 แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son 
20 ชลบุร ี Chon Buri   35 ยโสธร Yasothon 
18 ชัยนาท Chai Nat  95 ยะลา Yala 
36 ชัยภูม ิ Chaiyaphum  45 ร้อยเอ็ด Roi Et 
86 ชุมพร Chumphon  85 ระนอง Ranong 
57 เชียงราย Chiang Rai  21 ระยอง Rayong 
50 เชียงใหม่ Chiang Mai  70 ราชบุร ี Ratchaburi 
92 ตรัง Trang  16 ลพบุร ี Lop Buri 
23 ตราด Trat  52 ล าปาง Lampang  
63 ตาก Tak  51 ล าพูน Lamphun 
26 นครนายก Nakhon Nayok  42 เลย Loei 
73 นครปฐม Nakhon Pathom  33 ศรีสะเกษ Si Sa Ket 
48 นครพนม Nakhon Phanom  47 สกลนคร Sakon Nakhon 
30 นครราชสีมา Nakhon Ratchasima   90 สงขลา Songkhla  
80 นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat  91 สตูล Satun 
60 นครสวรรค์ Nakhon Sawan  11 สมุทรปราการ Samut prakarn 
12 นนทบุรี Nonthaburi  75 สมุทรสงคราม Samut Songkhram 
96 นราธิวาส Narathiwat  74 สมุทรสาคร Samut Sakhon 
55 น่าน Nan  19 สระบุรี Saraburi  
31 บุรีรัมย์ Buri Ram  17 สิงห์บุร ี Sing Buri  
38 บึงกาฬ Bueng Kan  64 สุโขทัย Sukhothai 
13 ปทุมธาน ี Pathum Thani  72 สุพรรณบุรี Suphan Buri 
77 ประจวบคีรีขันธ ์ Prachuap Khiri Khan   84 สุราษฎร์ธาน ี Surat Thani 
25 ปราจีนบุร ี Prachin Buri  32 สุรินทร์ Surin 
94 ปัตตานี Pattani  27 สระแก้ว Sa Kaeo 
14 พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya  43 หนองคาย Nong Khai 
56 พะเยา Phayao  39 หนองบัวล าภ ู Nong Bua Lam Phu 
82 พังงา Phangnga   15 อ่างทอง Ang Thong 
93 พัทลุง Phatthalung  41 อุดรธาน ี Udon Thani 
66 พิจิตร Phichit  53 อุตรดิตถ์ Uttaradit 
04 เบตง Betong  61 อุทัยธาน ี Uthai Thani 
00  รถต่างประเทศ  

 
Foreign Car  37 อ านาจเจริญ Amnat Charoen 

99 ไม่ระบุ EN-ไม่ระบุ  34 อุบลราชธาน ี Ubon Ratchathani 
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ตารางที่  6 รหัสอาชีพ 

รหัสอาชีพ
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

1001 กรรมการผู้อ านวยการ (EN) – กรรมการผู้อ านวยการ 
1002 กรรมการรองผู้จัดการ (EN) – กรรมการรองผู้จัดการ 
1003 ประธานกก. President  
1004 กรรมการผู้จัดการ Managing Director 
1005 รองกรรมการผู้จัดการ Deputy Managing Director 
1006 ผช.กรรมการผู้จัดการ Assistant Managing Director 
1007 ผู้อ านวยการฝ่าย Director  
1008 รองผู้อ านวยการฝ่าย Deputy Director 
1009 ผช.ผอ.ฝ่าย Assistant Director 
1010 ผู้จัดการ Manager 
1011 รองผู้จัดการ Deputy Manager 
1012 ผู้ช่วยผู้จัดการ Assistant Manager 
1013 พนักงานทั่วไป General Officer 
1014 พนักงานขาย/การตลาด Sale/Marketing Officer 
1015 พนักงานบัญช ี Accounting Officer 
1016 พนักงานพิมพ์ดีด Typist 
1017 เลขานุการ Secretary 
1018 นักธุรกิจ Businessman 
1019 พนักงาน Employee 
1020 ที่ปรึกษา Consultant 
1021 หัวหน้าฝา่ย (Department Chief)  
1022 ผช.หัวหน้าฝ่าย (Assistant Department Chief) 
1023 หัวหน้าหน่วย (Unit Chief) 
1024 กรรมการ (Committee) 
1025 ผู้จัดการแผนก (Division Manager) 
1026 ผู้จัดการฝ่าย (Department Manager) 
1027 ผู้พิพากษา Judge 
1028 ทนายความ Lawyer/Attorney 
1029 อัยการ Prosecutor 
1030 ที่ปรึกษากฎหมาย Legal Consultant 
1031 พนักงานฝึกหัดทนายความ Paralegal 
1032 บรรณาธิการ Editor 
1033 นักประพันธ ์ Author 
1034 นักวิจารณ์ Commentator 
1035 ผู้ประกาศข่าววิทยุ/โทรทัศน ์ Newscaster 
1036 นักดนตรี Musician 
1037 นักร้อง Singer 
1038 นักแต่งเพลง Composer 
1039 นักดาราศาสตร์ Astronomer 
1040 นักบัญช ี Accountant 
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รหัสอาชีพ
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

1041 นักสังคมสงเคราะห์ Social worker 
1042 บรรณารักษ์ Librarian 
1043 เศรษฐกร Economist 
1044 นักจิตวิทยา Psychologist 
1045 นักสถิติ Statistician 
1046 นักมานุษยวิทยา Anthropologist 
1047 อธิบด ี Director-General 
1048 รองอธิบด ี Deputy Director-General 
1049 ผู้ช่วยอธิบด ี Assistant Director-General 
1050 ผู้อ านวยการกอง (Division Director) 
1051 ข้าราชการฝ่ายบริหาร (Executive Government Officer) 
1052 หัวหน้ากอง (Division Chief) 
1053 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government Officer/State Enterprise 
1054 หัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive) 
1055 หัวหน้าแผนก (Section Chief) 
1056 ครู-อาจารย ์ Teacher 
1057 ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก (Assistant Section Chief) 
1058 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร Agricultural Cooperative Manager 
1059 พนักงานสหกรณ์การเกษตร Agricultural Cooperative Officer 
1060 พนักงานโทรศัพท์/โทรเลข Telephone/Telegraph Operator 
1061 เจ้าของกิจการ Business Owner 
1062 ตัวแทนขายประกัน Insurance Agent 
1063 แม่บ้าน Housekeeper 
1064 นักเรียน/นักศึกษา Student 
2001 วิศวกร Engineer 
2002 สถาปนิก Architect 
2003 มัณฑนากร Interior Designer 
2004 นักออกแบบ Designer 
2005 นักเขียนแบบ Draftsman 
2006 ผู้สื่อข่าว Reporter 
2007 นักแสดง/ดารา Actor/Movie Star 
2008 นักลีลาศ Social Dancer 
2009 นักอุตุนิยมวิทยา Meteorologist 
2010 นักวิทยาศาสตร์ Scientist 
2011 นักชีววิทยา Biologist 
2012 นักเกษตรศาสตร์/วนศาสตร์ Agronomist/Forester 
2013 นักการศึกษา Educator 
2014 ท าสวนผัก/ผลไม้ เจ้าของสวน Orchardist 
2015 ท าไร่ /เจ้าของ Agriculturist 
2016 ท าฟาร์ม /เจา้ของ Farmer 
2017 บุรุษไปรษณีย์ Postman  
2018 นักการส่งข่าว Intelligence Officer 
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รหัสอาชีพ
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

2019 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า Tailor 
2020 ช่างตัดผม Hairdresser 
2021 คนรับใช้ Survent 
2022 ช่างซัก/รีด Lanndryman 
2023 บ๋อย/บริกร Waiter 
2024 รับจ้าง Freelance 
2025 ค้าขาย Trader 
2026 ธุรกิจส่วนตวั Self employed 
2027 เร่ขายของด้วยรถ Pedlar 
2028 นักการเมือง Politician 
3001 พนักงานเก็บเงิน/ส่งสินค้า Cashier/Goods Deliver 
3002 พนักงานส่งเอกสาร Messenger 
3003 วิศวกรโยธา Civil Engineer 
3004 วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer  
3005 วิศวกรช่างกล Mechanical Engineer 
3006 วิศวกรอุตสาหกรรม Industrial Engineer  
3007 วิศวกรเคมี Chemical Engineer 
3008 พนักงานขับรถขนส่งทางบก Vanman 
3009 พนักงานขับรถไฟ Train driver 
3010 พนักงานขับรถ Driver 
3011 ช่างท าเครื่องปั้นดินเผา Potter 
3012 ช่างท าขนมอบ Baker 
3013 ช่างท านาฬิกา Watchmaker 
3014 ช่างซ่อมนาฬิกา Watchmaker 
4001 แพทย ์ Doctor/Physician 
4002 ทันตแพทย ์ Dentist 
4003 จักษุแพทย ์ Oculist 
4004 ศัลยแพทย ์ Surgeon 
4005 เภสัชกร Pharmacist 
4006 พยาบาล Nurse 
4007 ผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse 
4008 พนักงานกายภาพบ าบัด Physical Therapist 
4009 พนักงานX-RAY X-Ray worker 
4010 พนักงานในโรงพยาบาล Hospital worker 
4011 วิศวกรเหมืองแร ่ Mining Engineer 
4012 นักส ารวจ Surveyor  
4013 นักเคมี Chemist 
4014 นักฟิสิกส ์ Physicist 
4015 นักธรณีวิทยา Geologist 
4016 สัตว์แพทย ์ Veterinarian 
4017 เกษตรกร Agriculturist 
4018 ท าประมง Fisherman 
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รหัสอาชีพ(Occupation 
Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

4019 ปศุสัตว์ Cattleman 
4020 ต้นหนเรือ Navigator  
4021 พนักงานลูกเรือ Sailor 
4022 ช่างแกะสลัก Sculptor 
4023 ช่างติดต้ังกระจก Grazier 
4024 ช่างเช็ดกระจก Windows Cleaner 
4025 ช่างท ากระดาษ/ผลิตภัณฑ์กระดาษ Paper Maker 
4026 ช่างประจ าเครื่องปั่นจั่น Crane Mechanical Technician 
4027 ช่างไฟฟ้า Electrician 
4028 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า Electrical Appliance Technician 
4029 ช่างซ่อมเครื่องจักรกล Mechinist 
4030 ช่างท าเครื่องดนตรี Music Instrument Technician 
4031 ช่างทาสี Painter 
4032 ช่างปูน Mason 
4033 ช่างไม้ Carpenter  
4034 ช่างทอผ้า/ปั่นด้าย Weaver 
4035 ช่างท าผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic Production Worker 
4036 ช่างเดินสายเคเบิล Wireman 
4037 ช่างท าเครื่องเรือนด้วยไม้ Wood Furniture Maker 
4038 ช่างเล่ือยไม้ Lumberjack 
4039 ช่างท าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส ์ Workman Electronic Parts 
4040 ช่างท าแม่พิพม ์ Block worker 
4041 ช่างปักผ้า Seamstress 
4042 ช่าง Mechanic  
4043 ช่างเทคนิค Technician 
4044 ช่างพิมพ ์ Printer/Pressman 
4045 ผู้ท างานเหมืองแร่ Miner 
4046 ผู้ต่อยย่อยหิน Quarryman 
4047 ผู้ท างานเกี่ยวกับเหมืองแร ่ Miner 
4048 กรรมกรเหมืองแร่ Bergman/Miner 
4049 กรรมกร Laborer 
4050 นักกีฬาอาชพี Professional Athlete 
4051 ยามรักษาการณ์ Security Officer 
4052 นักสืบ Detective 
4053 ต ารวจ/ทหาร Police/Soldier 
4054 พนักงานดับเพลิง Firefighter 
4055 ไม่ทราบอาชีพ Unknown Occupation 
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รหัสอาชีพ 
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

5001 นักรัฐศาสตร์ Political Scientist 
5002 นักปรัชญา Philosopher 
5003 นักบิน Aviator/Pilot 
5004 ลูกเรือ Crew 
5005 ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Controller 
5006 โปรแกรมเมอร ์ Programmer 
5007 นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst 
5008 วิศวกรคอมพวิเตอร์ Computer Engineer  
5009 ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้จัดการทอ่งเที่ยว Travel Consultant and Manager 
5010 มัคคุเทศน์ Guide 
5011 พ่อครัว/แม่ครัว Cook 
5012 เชฟ Chef 
5013 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร Nutritionist 
5014 พระสงฆ์ Monk 
5015 นักบวช Priest 
5016 อาชีพเกีย่วกบัศาสนา Religious Occupations 
9999 อื่นๆ Others 
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ตารางที่ 7 รหัสความคุ้มครองพิเศษ 

รหัสความคุ้มครอง ชื่อความคุ้มครอง 
01 ภัยน้ าทว่ม 
02 ภัยธรรมชาต ิ
03 ปลอดแอลกอฮอล์ 
04 ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก 
05 ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบก 
06 รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง สูญหายทั้งคัน 
07 โจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ 
08 ส่วนต่างระหวา่งจ านวนเงินเอาประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจกับราคาซ้ือรถยนต์ 
09 ส่วนต่างระหวา่งจ านวนเงินเอาประกันภยัรถยนต์ภาคสมัครใจกับราคาตลาด 
10 เงินชดเชยการขาดประโยชน์จากการใชร้ถยนต์ 
11 เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอบุัติเหตุรถยนต์ 
12 ความเสียหายต่อยางรถยนต ์
13 การคืนเงินส าหรับรถยนต์ประวัติดีและชดเชยการไม่เรียกร้องสินไหมทดแทน 
14 รถยนต์พลิกคว่ าตกทาง 
99 อื่น ๆ 
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ตารางที่ 8 รหัสประเทศ  (Country Code) อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารูบา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมู่เกาะโอลนัด ์ Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอรร์า Andorra 
ANT เนเธอแลนดแ์อนทิลลสิ  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ United Arab Emirates 
ARG อาร์เจตินา Argentina 
ARM อาร์เมเนีย Armenia 
ASM อเมริกนัซามัว American Samoa 

ASN กลุ่มประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตารก์ตกิา Antarctica 
ATF ดินแดนเฟรนชเ์ซาเทริ์นและแอนตารก์ตกิแลนส์ French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนติกาและบาร์บูดา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลีย Australia 
AUT ออสเตรีย  Austria 
AZE อาร์เซอร์ไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนด ี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินต์เอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูร์กินาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรีย Bulgaria 
BHR บาห์เรน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซ็งบาร์เตเลม ี Saint Barthélemy 
BLR เบลารุส Belarus 
BLZ เบลีซ์ Belize 
BMU เบอร์มวิดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บาร์เบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรูไนคารุสซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดินแดนหมู่เกาะโคโคส )คีลิง(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอร์แลนด ์ Switzerland 
CHL ชิล ี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดิววัร ์ Côte d'Ivoire 
CMR แคเมอรนู Cameroon 
COD สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมู่เกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CPV กาบูว์ด ี Cabo Verde 
CRI คอสตารกิา Costa Rica 
CUB คิวบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอร์ซอว์  Curaçao 
CXR เกาะคริสต์มาส Christmas Island 
CYM หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมน ี Germany 
DJI จิบูต ี Djibouti 

DMA โดมินกิา Dominica 
DNK เดนมารก์  Danmark 
DOM สหรัสโดมกิัน Dominican Republic 
DZA แอลจเีรีย Algeria 
ECU เอกวาดอร ์ Ecuador 
EGY อียิปต์ Egypt 
ERI เอรเิทรีย Eritrea 
ESH เวสเทิรน์สะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปีย Ethiopia 
FIN ฟินแลนด ์ Finland 
FJI ฟิจิ Fiji 
FLK หมู่เกาะฟอลก์แลนด์ )มัลวนีัส(  Falkland Islands (Malvinas) 

  FRA ฝรั่งเศส France 
  FRO หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 
  FSM ไมโครนเีซีย Micronesia 

GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอรเ์จีย Georgia 
GGY เกิรน์ซีร ์ Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร ์  Gibraltar 
GIN กิน ี Guinea 
GLP กวาเดอลูป Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกนิ ี Equatorial Guinea 
GRC กรีซ Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรนีแลนด ์  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนช์เกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮ่องกง Hong Kong 
HMD หมู่เกาะเฮิร์ดและหมูเ่กาะแมกดอนัลด์ Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดรูัส Honduras 
HRV โครเอเซีย Croatia 
HTI เฮต ิ Haiti 
HUN ฮังการ ี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอนิเดียนโอเชียนเทรร์ิทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอร์แลนด ์ Ireland 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรกั Iraq 
ISL ไอซ์แลนด ์  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอร์ซีย์ Jersey 
JOR จอรแ์ดน Jordan 
JPN ญี่ปุ่น Japan 
KAZ คาซัคสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีร์กีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาตี Kiribati 
KNA เซนต์ศิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต ้ Republic of Korea 
KWT คูเวต Kuwait 
LAO สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนต์ลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลิกเตนส์ไตน ์ Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเก๊า Macao 
MAF แซ็ง -มารแ์ต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมรอ็กโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรัฐมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ ์ Madagascar 
MDV มัลดีฟส ์ Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมู่เกาะมารแ์ซลล ์ Marshall Islands 
MKD สาธารณรัฐมาซิโดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาลี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พม่า Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลีย Mongolia 
MNP หมู่เกาะนอร์เทิรน์มาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซัมบิก Mozambique 
MRT มอรเิตเนีย Mauritania 
MSR มอนต์เซอร์รัต Montserrat 
MTQ มาร์ตนิิก Martinique 
MUS เมรเิซียส Mauritius 
MWI สาธารณรัฐมาลาว ี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซีย Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลโิดเนีย New Caledonia 
NER ไนเจอร ์ Niger 
NFK เกาะนอร์ฟอลก์ Norfolk Island 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากวั Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด ์ Netherlands 
NOR นอร์เวย์ Norway 
NPL สหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอรู ู Nauru 
NZL นิวซีแลนด ์ New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมู่เกาะพิตแคร์น Pitcairn Islands 
PER เปร ู Peru 
PHL ฟิลิปปินส์ Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปัวนิวกนิ ี Papua New Guinea 
POL สาธารณรัฐโปแลนด ์ Republic of Poland 
PRI เปอร์โตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตุเกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รัฐปาเลสไตน ์ State of Palestine 
PYF เฟรนช์โปลินเีซีย French Polynesia 
QAT กาตาร ์ Qatar 
REU เรอเูนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรฐัรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia 
SCG กลุ่มประเทศเชงเกน้ Schengen 
SDN ซูดาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร ์ Singapore 
SGS เกาะเซาท์จอรเ์จียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วชิ South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนต์เฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบาร์และยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียร์ราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซัลวาดอร ์ El Salvador 
SMR ซานมารีโน  San Marino 
SOM โซมาเลีย  Somalia 
SPM แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอรเ์บีย Serbia 
SSD ซูดานใต้  South Sudan 
STP เซาตูเมและปรนิซิปี Sao Tome and Principe 
SUR ซูรินาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซิแลนด ์ Swaziland 
SXM ชินต์มาร์เตนิ Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล ์ Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
TCA หมู่เกาะเตริ์กและหมูเ่กาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจกิิสถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เติรก์เมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ติมอร์ -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินแิดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตุรก ี Turkey 
TUV ตูวาล ู Tuvalu 
TWN ไต้หวันสาธารณรฐัจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเล็กรอบนอกของสหรฐัอเมรกิา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรกุวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรฐัวาตกินั State of the Vatican City 
VCT เซนต์วนิเซนตแ์ละเกรนาดนีส์ Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรัฐโบลวีารแ์ห่งเวเนซุเอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมู่เกาะบริติซเวอรจ์ิน British Virgin Islands 
VIR หมู่เกาะเวอรจ์ินของสหรฐัอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาต ู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 

  WRW เวิลด์วายด ์ Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซิมบับเว Zimbabwe 
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ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
 

�              
          

         

OD & 
FT

           
         

          
          

          
       
      
     

        
         
             

   
    
        
     

   
    
        
     

TPPD

TPBI

  .01,
02,03

    
        
     

              :
                                   

 

  



ก-19 
 

ภาพโครงสร้าง  XML  FILE  ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

XML   STRUCTURE  ; �                          ( 1 / 2 )  

POLICY   VMI
KEY  GROUP  NODE
     CompanyCode
     PolicyNumber
     FleetNumber
     FleetSeq

FlEET   NODE
     PolicyType
      ……
    TransactionStatus
    ReferenceNumber

COVERAGE   NODE
    CoverageCode
    ………
    TransactionStatus
     Reference Number

        &                 

FLEET  NODE
    
FLEET  NODE
    

COVERAGE  NODE

POLICY  VMI

ENDORSEMENT   VMI
KEY  GROUP  NODE
     CompanyCode
     PolicyNumber
     FleetNumber
     FleetSeq
     EndorsementNumber
     EndorsementType

FlEET   NODE
     PolicyType
      ……
    TransactionStatus
    ReferenceNumber

COVERAGE   NODE
    CoverageCode
    ………
    TransactionStatus
     Reference Number

        &                 

FLEET  NODE
    
FLEET  NODE
    

COVERAGE  NODE

ENDORSEMENT  VMI

RECEIVABLE  VMI
RECEIVABLE  NODE
         CompanyCode
         PolicyNumber
         FleetNumber
         FleetSeq
         EndorsementNumber
        ReceiptDateFromInsured
        …..
        ….
        TransactionStatus
         ReferenceNumber

           �        
PAYABLE  VMI

PAYABLE   NODE
       CompanyCode
      ClaimNumber
      ChequeDate
       ClaimPaidSeq
       …..
       …..
       TransactionStatus
       ReferenceNumber

                  

PAYABLE   VMI

RECEIVABLE  VMI

AS  AT   25  Feb.  2015
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XML   STRUCTURE  ; �                          ( 2 / 2 )  

CLAIM   VMI
KEY  GROUP  NODE
          CompanyCode
          ClaimNumber
         ClaimGroup
         AccountingDate
         ClaimSeq

CLAIM   NODE 
       ClaimStatus
       …..
       PolicyNumber      
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

OD&Fire&Theft   NODE
        ……
        TransactionStatus
        ReferenceNumber

CLAIM   VMI

AS  AT   25  Feb.  2015

TPPD   NODE
        LitigantSeq        
         ……
        TransactionStatus
        ReferenceNumber

TPBI   NODE
         VictimSeqTPBI       
         ……
        TransactionStatus
        ReferenceNumber

TPPD   NODE

TPBI   NODE

EXTRA   NODE
         VictimSeqEX     
         ……
        TransactionStatus
        ReferenceNumber

EXTRA   NODE

SPECIAL  COVERAGE   NODE
         CoverageCode     
         ……
        TransactionStatus
        ReferenceNumber

SPECIAL  COVERAGE   NODE

RECOVERY   VMI
KEY  GROUP  NODE
       CompanyCode
       ClaimNumber
       RecoveryClaimSeq
       ClaimGroup

                  

RECOVERY  NODE
     RecoveryType  
     …..
       …..
       TransactionStatus
       ReferenceNumber

                 

RECOVERY  VMI
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ตัวอย่าง XML File 

ชุดข้อมลูกรมธรรม์ประกนัภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_PO_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MVPolicy> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MV</InsuranceClass>  
    <Document>PO</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MVPO-00001</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 

  <MVInfo> 

   <BarCode>1234567890123</BarCode> 
   <PolicyType>01</PolicyType> 
   <OICPolicyType></OICPolicyType> 
   <InsuredType>1</InsuredType> 
   <InsuredName>นายสมเกียรติ แก้วกลาง</InsuredName> 
   <InsuredAddress>125 ถ.จิระ ซ.ในเมือง </InsuredAddress> 
   <InsuredProvinceDistrictSub>300101</InsuredProvinceDistrictSub> 
   <InsuredZipCode>30000</InsuredZipCode> 
   <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
   <InsuredOccupation>04</InsuredOccupation> 
   <InsuredCitizenId>3145254885529</InsuredCitizenId> 
   <DriverType>1</DriverType> 
   <DriverName1>นายสมเกยีรติ แกว้กลาง</DriverName1> 
   <DriverBirthday1>19720105</DriverBirthday1> 
   <DriverAge1>43</DriverAge1> 
   <DriverGender1>M</DriverGender1> 
   <DriverOccupation1>19</DriverOccupation1> 
   <DriverCitizenId1>314525488552</DriverCitizenId1> 
   <DriverLicense1>245221125</DriverLicense1> 
   <DriverName2></DriverName2> 
   <DriverBirthday2></DriverBirthday2> 
   <DriverAge2></DriverAge2> 
   <DriverGender2></DriverGender2> 
   <DriverOccupation2></DriverOccupation2> 
   <DriverCitizenId2></DriverCitizenId2> 
   <DriverLicense2></DriverLicense2> 
   <BeneficiaryCitizenId1>-</BeneficiaryCitizenId1> 
   <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
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   <EffectiveDate>20140505</EffectiveDate> 
   <ExpiryDate>20150505</ExpiryDate> 
   <AccountingDate>20140505</AccountingDate> 
   <IssuedDate>20140505</IssuedDate> 
   <AgreeDate>20140505</AgreeDate> 
   <VehicleLicense>ก98-58</VehicleLicense> 
   <VehicleLicenseProvince>30</VehicleLicenseProvince> 
   <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
   <VehicleChassis>AFZX12458</VehicleChassis> 
   <VehicleType>110</VehicleType> 
   <VehicleGroup>2</VehicleGroup> 
   <VehicleBrand>TOYOTA</VehicleBrand> 
   <VehicleModel>VIOS</VehicleModel> 
   <VehicleSubModel></VehicleSubModel> 
   <VehicleYear>2014</VehicleYear> 
   <VehicleAge>1</VehicleAge> 
   <VehicleSize>2000</VehicleSize> 
   <VehicleSeat></VehicleSeat> 
   <VehicleWeight></VehicleWeight> 
   <OptionFlag>N</OptionFlag> 
   <ODSIAMT>1100000</ODSIAMT> 
   <FireSIAmt>1100000</FireSIAmt> 
   <TheftSIAmt>1100000</TheftSIAmt> 
   <TPPDSIAmt>1000000</TPPDSIAmt> 
   <TPBISIPersonAmt>1000000</TPBISIPersonAmt> 
   <TPBISIEventAmt>200000</TPBISIEventAmt> 
   <BasePremium>7500</BasePremium> 
   <CoveragePrem>29216</CoveragePrem> 
           <EX01DriverSIPermanent>5000</EX01DriverSIPermanent> 
   <EX01PassengerSIPermanent>50000</EX01PassengerSIPermanent> 
   <EX01PassengerNumPermanent>4</EX01PassengerNumPermanent> 
   <EX01PermanentPremium>1500</EX01PermanentPremium> 
   <EX01CompensateDriver>1000</EX01CompensateDriver> 
   <EX01CompensatePassenger>1000</EX01CompensatePassenger> 
   <EX01PassengerNumTemporary>4</EX01PassengerNumTemporary> 
   <EX01TemporaryPremium>210</EX01TemporaryPremium> 
   <EX02SIAmt>50000</EX02SIAmt> 
   <EX02PersonNum>5</EX02PersonNum> 
   <EX02Premium>500</EX02Premium> 
   <EX03SIAmt>200000</EX03SIAmt> 
   <EX03Premium>1000</EX03Premium> 
   <ODDeductibleAmt>3000</ODDeductibleAmt> 
   <ODDeductibleDiscountAmt>3000</ODDeductibleDiscountAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>3000</TPPDDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleDiscountAmt>3000</TPPDDeductibleDiscountAmt> 
   <DiscountFleetRate>0</DiscountFleetRate> 
   <DiscountFleetAmt>0</DiscountFleetAmt> 
   <OldPolicyNumber></OldPolicyNumber> 
   <OldFleetNumber></OldFleetNumber> 
   <HistoryCode>0</HistoryCode> 
   <HistoryStep>1</HistoryStep> 
   <NCBOrMalusRate>0</NCBOrMalusRate> 
   <NCBOrMalusAmt>0</NCBOrMalusAmt> 
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   <NCBFleetAmt>0</NCBFleetAmt> 
   <OtherDiscountRate>10</OtherDiscountRate> 
   <OtherDiscountAmt>2912</OtherDiscountAmt> 
   <NetPremiumAmt>26214</NetPremiumAmt> 
   <NetSpecialPremuimAmt>0</NetSpecialPremuimAmt> 
   <NetPremiumAndSpecialPremuimAmt>26214</NetPremiumAndSpecialPremuimAmt> 
   <CommissionAmt>3408</CommissionAmt> 
   <AgentBrokerLicense>LIC01/9999</AgentBrokerLicense> 
   <Distribution>01</Distribution> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVInfo> 

 </MVData>   
 
 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MVPO-00002</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 

  <MVInfo> 

   <BarCode>1234567890122</BarCode> 
   <PolicyType>06</PolicyType> 
   <OICPolicyType>A001</OICPolicyType> 
   <InsuredType>1</InsuredType> 
   <InsuredName>นายสมรัก แก้วกลาง</InsuredName> 
   <InsuredAddress>125 ถ.จิระ ซ.ในเมือง </InsuredAddress> 
   <InsuredProvinceDistrictSub>300101</InsuredProvinceDistrictSub> 
   <InsuredZipCode>30000</InsuredZipCode> 
   <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
   <InsuredOccupation>04</InsuredOccupation> 
   <InsuredCitizenId>3144777548855</InsuredCitizenId> 
   <DriverType>1</DriverType> 
   <DriverName1>นายสมรัก แกว้กลาง</DriverName1> 
   <DriverBirthday1>19880105</DriverBirthday1> 
   <DriverAge1>27</DriverAge1> 
   <DriverGender1>M</DriverGender1> 
   <DriverOccupation1>19</DriverOccupation1> 
   <DriverCitizenId1>3111124885528</DriverCitizenId1> 
   <DriverLicense1>255221125</DriverLicense1> 
   <DriverName2></DriverName2> 
   <DriverBirthday2></DriverBirthday2> 
   <DriverAge2></DriverAge2> 
   <DriverGender2></DriverGender2> 
   <DriverOccupation2></DriverOccupation2> 
   <DriverCitizenId2></DriverCitizenId2> 
   <DriverLicense2></DriverLicense2> 
   <BeneficiaryCitizenId1>-</BeneficiaryCitizenId1> 
   <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
   <EffectiveDate>20140505</EffectiveDate> 
   <ExpiryDate>20150505</ExpiryDate> 
   <AccountingDate>20140505</AccountingDate> 
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   <IssuedDate>20140505</IssuedDate> 
   <AgreeDate>20140505</AgreeDate> 
   <VehicleLicense>ก98-58</VehicleLicense> 
   <VehicleLicenseProvince>30</VehicleLicenseProvince> 
   <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
   <VehicleChassis>CXOAFZX12458</VehicleChassis> 
   <VehicleType>110</VehicleType> 
   <VehicleGroup>2</VehicleGroup> 
   <VehicleBrand>TOYOTA</VehicleBrand> 
   <VehicleModel>CAMRY</VehicleModel> 
   <VehicleSubModel></VehicleSubModel> 
   <VehicleYear>2014</VehicleYear> 
   <VehicleAge>1</VehicleAge> 
   <VehicleSize>3000</VehicleSize> 
   <VehicleSeat>0</VehicleSeat> 
   <VehicleWeight>0</VehicleWeight> 
   <OptionFlag>N</OptionFlag> 
   <ODSIAMT>10000000</ODSIAMT> 
   <FireSIAmt>10000000</FireSIAmt> 
   <TheftSIAmt>10000000</TheftSIAmt> 
   <TPPDSIAmt>1000000</TPPDSIAmt> 
   <TPBISIPersonAmt>10000000</TPBISIPersonAmt> 
   <TPBISIEventAmt>200000</TPBISIEventAmt> 
   <BasePremium>2200</BasePremium> 
   <CoveragePrem>1746</CoveragePrem> 
   <EX01DriverSIPermanent>50000</EX01DriverSIPermanent> 
   <EX01PassengerSIPermanent>50000</EX01PassengerSIPermanent> 
   <EX01PassengerNumPermanent>4</EX01PassengerNumPermanent> 
   <EX01PermanentPremium>1500</EX01PermanentPremium> 
   <EX01CompensateDriver>1000</EX01CompensateDriver> 
   <EX01CompensatePassenger>1000</EX01CompensatePassenger> 
   <EX01PassengerNumTemporary>4</EX01PassengerNumTemporary> 
   <EX01TemporaryPremium>210</EX01TemporaryPremium> 
   <EX02SIAmt>50000</EX02SIAmt> 
   <EX02PersonNum>5</EX02PersonNum> 
   <EX02Premium>500</EX02Premium> 
   <EX03SIAmt>200000</EX03SIAmt> 
   <EX03Premium>1000</EX03Premium> 
   <ODDeductibleAmt>0</ODDeductibleAmt> 
   <ODDeductibleDiscountAmt>0</ODDeductibleDiscountAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>0</TPPDDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleDiscountAmt>0</TPPDDeductibleDiscountAmt> 
   <DiscountFleetRate>0</DiscountFleetRate> 
   <DiscountFleetAmt>0</DiscountFleetAmt> 
   <OldPolicyNumber></OldPolicyNumber> 
   <OldFleetNumber></OldFleetNumber> 
   <HistoryCode>0</HistoryCode> 
   <HistoryStep>1</HistoryStep> 
   <NCBOrMalusRate>0</NCBOrMalusRate> 
   <NCBOrMalusAmt>0</NCBOrMalusAmt> 
   <NCBFleetAmt>0</NCBFleetAmt> 
   <OtherDiscountRate>10</OtherDiscountRate> 
   <OtherDiscountAmt>495</OtherDiscountAmt> 
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   <NetPremiumAmt>4461</NetPremiumAmt> 
   <NetSpecialPremuimAmt>3500</NetSpecialPremuimAmt> 
   <NetPremiumAndSpecialPremuimAmt>7961</NetPremiumAndSpecialPremuimAmt> 
   <CommissionAmt>1035</CommissionAmt> 
   <Distribution>01</Distribution> 
   <AgentBrokerLicense>LIC01/9989</AgentBrokerLicense> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVInfo> 

  <MVPS> 

   <CoverageCode>03</CoverageCode> 
   <SumInsuredAmt1>100000</SumInsuredAmt1> 
   <SumInsuredAmt2>100000</SumInsuredAmt2> 
   <PremiumAmt>3500</PremiumAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVPS> 

 </MVData> 

</MVPolicy> 
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ชุดข้อมลูแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย (สลกัหลัง) ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_EN_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MVEndorse> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MV</InsuranceClass>  
    <Document>EN</Document>  
    <Version>A01</Version>  
   <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MVPO-00001</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 
  <EndorsementNumber>MVEN-00001</EndorsementNumber> 
  <EndorsementType>17</EndorsementType> 

  <MVInfo> 

   <BarCode>1234567890123</BarCode> 
   <PolicyType>01</PolicyType> 
   <OICPolicyType>A001</OICPolicyType> 
   <EndorsementSeq>1</EndorsementSeq> 
   <InsuredType>1</InsuredType> 
   <InsuredName>นายสมเกียรติ แก้วกลาง</InsuredName> 
   <InsuredAddress>125 ถ.จิระ ซ.ในเมือง </InsuredAddress> 
   <InsuredProvinceDistrictSub>300101</InsuredProvinceDistrictSub> 
   <InsuredZipCode>30000</InsuredZipCode> 
   <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
   <InsuredOccupation>04</InsuredOccupation> 
   <InsuredCitizenId>314525488552</InsuredCitizenId> 
   <DriverType>1</DriverType> 
   <DriverName1>นายสมเกยีรติ แกว้กลาง</DriverName1> 
   <DriverBirthday1>19720105</DriverBirthday1> 
   <DriverAge1>43</DriverAge1> 
   <DriverGender1>M</DriverGender1> 
   <DriverOccupation1>19</DriverOccupation1> 
   <DriverCitizenId1>314525488552</DriverCitizenId1> 
   <DriverLicense1>245221125</DriverLicense1> 
   <DriverName2></DriverName2> 
   <DriverBirthday2></DriverBirthday2> 
   <DriverAge2></DriverAge2> 
   <DriverGender2></DriverGender2> 
   <DriverOccupation2></DriverOccupation2> 
   <DriverCitizenId2></DriverCitizenId2> 
   <DriverLicense2></DriverLicense2> 
   <BeneficiaryCitizenId1>1234567890123</BeneficiaryCitizenId1> 
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   <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
   <EndorsementEffectiveDate>20140605</EndorsementEffectiveDate> 
   <IssuedDate>20140605</IssuedDate> 
   <AccountingDate>20140605</AccountingDate> 
   <EffectiveDate>20140505</EffectiveDate> 
   <ExpiryDate>20150505</ExpiryDate> 
   <VehicleLicense>ฮ98-58</VehicleLicense> 
   <VehicleLicenseProvince>30</VehicleLicenseProvince> 
   <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
   <VehicleChassis>AFZX12458ZZZZ</VehicleChassis> 
   <VehicleType>110</VehicleType> 
   <VehicleGroup>1</VehicleGroup> 
   <VehicleBrand>TOYOTA</VehicleBrand> 
   <VehicleModel>CAMRY</VehicleModel> 
   <VehicleSubModel></VehicleSubModel> 
   <VehicleYear>2014</VehicleYear> 
   <VehicleAge>1</VehicleAge> 
   <VehicleSize>3000</VehicleSize> 
   <VehicleSeat>0</VehicleSeat> 
   <VehicleWeight>0</VehicleWeight> 
   <OptionFlag>N</OptionFlag> 
   <ODSIAMT>1100000</ODSIAMT> 
   <FireSIAmt>1100000</FireSIAmt> 
   <TheftSIAmt>1100000</TheftSIAmt> 
   <TPPDSIAmt>1000000</TPPDSIAmt> 
   <TPBISIPersonAmt>1000000</TPBISIPersonAmt> 
   <TPBISIEventAmt>200000</TPBISIEventAmt> 
   <BasePremium>7500</BasePremium> 
   <CoveragePrem>29216</CoveragePrem> 
           <EX01DriverSIPermanent>5000</EX01DriverSIPermanent> 
   <EX01PassengerSIPermanent>50000</EX01PassengerSIPermanent> 
   <EX01PassengerNumPermanent>4</EX01PassengerNumPermanent> 
   <EX01PermanentPremium>1500</EX01PermanentPremium> 
   <EX01CompensateDriver>1000</EX01CompensateDriver> 
   <EX01CompensatePassenger>1000</EX01CompensatePassenger> 
   <EX01PassengerNumTemporary>4</EX01PassengerNumTemporary> 
   <EX01TemporaryPremium>210</EX01TemporaryPremium> 
   <EX02SIAmt>50000</EX02SIAmt> 
   <EX02PersonNum>5</EX02PersonNum> 
   <EX02Premium>500</EX02Premium> 
   <EX03SIAmt>200000</EX03SIAmt> 
   <EX03Premium>1000</EX03Premium> 
   <EX04TerritoryCountry></EX04TerritoryCountry> 
   <EX04PremiumAmt>0</EX04PremiumAmt> 
   <ODDeductibleAmt>3000</ODDeductibleAmt> 
   <ODDeductibleDiscountAmt>3000</ODDeductibleDiscountAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>3000</TPPDDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleDiscountAmt>3000</TPPDDeductibleDiscountAmt> 
   <DiscountFleetRate>0</DiscountFleetRate> 
   <DiscountFleetAmt>0</DiscountFleetAmt> 
   <HistoryCode>0</HistoryCode> 
   <HistoryStep>1</HistoryStep> 
   <NCBOrMalusRate>0</NCBOrMalusRate> 
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   <NCBOrMalusAmt>0</NCBOrMalusAmt> 
   <NCBFleetAmt>0</NCBFleetAmt> 
   <OtherDiscountRate>10</OtherDiscountRate> 
   <OtherDiscountAmt>2912</OtherDiscountAmt> 
   <NetPremiumAmt>26214</NetPremiumAmt> 
   <PremiumChangeAmt>0</PremiumChangeAmt> 
   <NetSpecialPremuimAmt>0</NetSpecialPremuimAmt> 
   <NetPremiumAndSpecialPremuimAmt>26214</NetPremiumAndSpecialPremuimAmt> 
   <CommissionAmt>3408</CommissionAmt> 
   <AgentBrokerLicense>LIC01/9999</AgentBrokerLicense> 
   <Distribution>01</Distribution> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVInfo> 

 </MVData> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MVPO-00002</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 
  <EndorsementNumber>MVEN-00002</EndorsementNumber> 
  <EndorsementType>12</EndorsementType> 

  <MVInfo> 

   <BarCode>125444525</BarCode> 
   <PolicyType>06</PolicyType> 
   <OICPolicyType>A001</OICPolicyType> 
   <EndorsementSeq>1</EndorsementSeq> 
   <InsuredType>1</InsuredType> 
   <InsuredName>นายสมรัก แก้วกลาง</InsuredName> 
   <InsuredAddress>125 ถ.จิระ ซ.ในเมือง </InsuredAddress> 
   <InsuredProvinceDistrictSub>300101</InsuredProvinceDistrictSub> 
   <InsuredZipCode>30000</InsuredZipCode> 
   <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
   <InsuredOccupation>04</InsuredOccupation> 
   <InsuredCitizenId>31447775488552</InsuredCitizenId> 
   <DriverType>1</DriverType> 
   <DriverName1>นายสมรัก แกว้กลาง</DriverName1> 
   <DriverBirthday1>19880105</DriverBirthday1> 
   <DriverAge1>27</DriverAge1> 
   <DriverGender1>M</DriverGender1> 
   <DriverOccupation1>19</DriverOccupation1> 
   <DriverCitizenId1>311112488552</DriverCitizenId1> 
   <DriverLicense1>255221125</DriverLicense1> 
   <DriverName2></DriverName2> 
   <DriverBirthday2></DriverBirthday2> 
   <DriverAge2></DriverAge2> 
   <DriverGender2></DriverGender2> 
   <DriverOccupation2></DriverOccupation2> 
   <DriverCitizenId2></DriverCitizenId2> 
   <DriverLicense2></DriverLicense2> 
   <BeneficiaryCitizenId1>-</BeneficiaryCitizenId1> 
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   <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
   <EndorsementEffectiveDate>20140505</EndorsementEffectiveDate> 
   <IssuedDate>20140505</IssuedDate> 
   <AccountingDate>20140505</AccountingDate> 
   <EffectiveDate>20140505</EffectiveDate> 
   <ExpiryDate>20150505</ExpiryDate> 
   <VehicleLicense>ก98-58</VehicleLicense> 
   <VehicleLicenseProvince>30</VehicleLicenseProvince> 
   <VehicleCountryCode>THA</VehicleCountryCode> 
   <VehicleChassis>AFZX12458</VehicleChassis> 
   <VehicleType>110</VehicleType> 
   <VehicleGroup>1</VehicleGroup> 
   <VehicleBrand>TOYOTA</VehicleBrand> 
   <VehicleModel>CAMRY</VehicleModel> 
   <VehicleSubModel></VehicleSubModel> 
   <VehicleYear>2014</VehicleYear> 
   <VehicleAge>1</VehicleAge> 
   <VehicleSize>3000</VehicleSize> 
   <VehicleSeat>0</VehicleSeat> 
   <VehicleWeight>0</VehicleWeight> 
   <OptionFlag>N</OptionFlag> 
   <ODSIAMT>10000000</ODSIAMT> 
   <FireSIAmt>10000000</FireSIAmt> 
   <TheftSIAmt>10000000</TheftSIAmt> 
   <TPPDSIAmt>1000000</TPPDSIAmt> 
   <TPBISIPersonAmt>10000000</TPBISIPersonAmt> 
   <TPBISIEventAmt>200000</TPBISIEventAmt> 
   <BasePremium>2200</BasePremium> 
   <CoveragePrem>1746</CoveragePrem> 
   <EX01DriverSIPermanent>50000</EX01DriverSIPermanent> 
   <EX01PassengerSIPermanent>50000</EX01PassengerSIPermanent> 
   <EX01PassengerNumPermanent>4</EX01PassengerNumPermanent> 
   <EX01PermanentPremium>1500</EX01PermanentPremium> 
   <EX01CompensateDriver>1000</EX01CompensateDriver> 
   <EX01CompensatePassenger>1000</EX01CompensatePassenger> 
   <EX01PassengerNumTemporary>4</EX01PassengerNumTemporary> 
   <EX01TemporaryPremium>210</EX01TemporaryPremium> 
   <EX02SIAmt>50000</EX02SIAmt> 
   <EX02PersonNum>5</EX02PersonNum> 
   <EX02Premium>500</EX02Premium> 
   <EX03SIAmt>200000</EX03SIAmt> 
   <EX03Premium>1000</EX03Premium> 
   <ODDeductibleAmt>0</ODDeductibleAmt> 
   <ODDeductibleDiscountAmt>0</ODDeductibleDiscountAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>0</TPPDDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleDiscountAmt>0</TPPDDeductibleDiscountAmt> 
   <DiscountFleetRate>0</DiscountFleetRate> 
   <DiscountFleetAmt>0</DiscountFleetAmt> 
   <OldPolicyNumber></OldPolicyNumber> 
   <OldFleetNumber></OldFleetNumber> 
   <HistoryCode>0</HistoryCode> 
   <HistoryStep>1</HistoryStep> 
   <NCBOrMalusRate>0</NCBOrMalusRate> 
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   <NCBOrMalusAmt>0</NCBOrMalusAmt> 
   <NCBFleetAmt>0</NCBFleetAmt> 
   <OtherDiscountRate>10</OtherDiscountRate> 
   <OtherDiscountAmt>495</OtherDiscountAmt> 
   <NetPremiumAmt>4461</NetPremiumAmt> 
   <PremiumChangeAmt>-0</PremiumChangeAmt> 
   <NetSpecialPremiumAmt>-3500</NetSpecialPremiumAmt> 
   <NetPremiumAndSpecialPremiumAmt>-7961</NetPremiumAndSpecialPremiumAmt> 
   <CommissionAmt>-1035</CommissionAmt> 
   <AgentBrokerLicense>LIC01/9989</AgentBrokerLicense> 
   <Distribution>01</Distribution> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVInfo> 

  <MVES> 

   <EndorsementSeq>1</EndorsementSeq> 
   <CoverageCode>A001</CoverageCode> 
   <SumInsuredAmt1>100000</SumInsuredAmt1> 
   <SumInsuredAmt2>100000</SumInsuredAmt2> 
   <PremiumAmt>-3500</PremiumAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVES> 

 </MVData> 

</MVEndorse> 
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ตารางการรับเบี้ยประกันภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_RV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MVReceive> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MV</InsuranceClass>  
   <Document>RV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MVPO0001</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20141115</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141115</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC01/9999</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>2000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MVData> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MVPO0002</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 
  <EndorsementNumber>E0001</EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20141210</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141210</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC01/9989</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>-1000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MVData> 

</MVReceive> 
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ชุดข้อมลูรายการสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_CL_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!--จ่ายสินไหมกรณี มีความเสียหายต่อรถคันเอาประกันภยั ,มีผู้ประสบภัย 1 คน  และมีคู่กรณี 1 คน--> 

<MVClaim> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MV</InsuranceClass>  
   <Document>CL</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

   <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MV-C001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <AccountingDate>20141201</AccountingDate> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 

   <MVInfo> 

   <PolicyNumber>MV-PO-0001</PolicyNumber> 
   <FleetNumber>F0001</FleetNumber> 
   <FleetSeq>1</FleetSeq> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <LitigantCount>1</LitigantCount> 
   <VictimCount>1</VictimCount> 
   <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
   <LossDate>20141201</LossDate> 
   <AccidentPlace>บริเวณมหาวิทยาลยัรามค าแหง</AccidentPlace> 
   <AccidentRoad>รามค าแหง</AccidentRoad> 
   <AccidentProvDistSub>101010</AccidentProvDistSub> 
   <AccidentCountry>THA</AccidentCountry> 
   <Latitude></Latitude> 
   <Longitude></Longitude> 
   <EventStatus>1</EventStatus> 
   <KnockForKnockFlag>Y</KnockForKnockFlag> 
   <DriverInPolicyFlag>Y</DriverInPolicyFlag> 
   <DriverSeq>1</DriverSeq> 
   <DriverBirthDayInAccident>19720105</DriverBirthDayInAccident> 
   <DriverGenderInAccident>F</DriverGenderInAccident> 
   <DriverOccupationInAccident>19</DriverOccupationInAccident> 
   <DriverNameInAccident>นางสาวปลื้มจิตร ใจดี</DriverNameInAccident> 
   <DriverCitizenIdInAccident>587455252</DriverCitizenIdInAccident> 
   <DriverLicenseInAccident>1245522</DriverLicenseInAccident> 
   <ODDeductibleAmt>2000</ODDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>2000</TPPDDeductibleAmt> 
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   <TPPDTotalAmt>5000</TPPDTotalAmt> 
   <TPBITotalAmt>15000</TPBITotalAmt> 
   <EX01TotalAmt>5000</EX01TotalAmt> 
  <Ex02TotalAmt>3000</Ex02TotalAmt> 
  <EX03TotalAmt>2000</EX03TotalAmt> 
  <ODFTTotalAmt>30000</ODFTTotalAmt> 
  <ClaimTotal>60000</ClaimTotal> 
  <OthersTotalClaimAmt>0</OthersTotalClaimAmt> 
  <ManageAmt>0</ManageAmt> 
  <SurveyAmt>1000</SurveyAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
    </MVInfo> 

  <MVODFT> 

   <ODRepairAmt>10000</ODRepairAmt> 
   <ODSparePartsAmt>20000</ODSparePartsAmt> 
   <ODOtherAmt>0</ODOtherAmt> 
   <ODTotalAmt>30000</ODTotalAmt> 
   <FireTotalAmt>0</FireTotalAmt> 
   <TheftTotalAmt>0</TheftTotalAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVODFT> 

  <MVTPPD> 

   <LitigantSeq>1</LitigantSeq> 
   <LitigantLicense>บศ584</LitigantLicense> 
   <LitigantLicenseProvince>10</LitigantLicenseProvince> 
   <LitigantBrand>TOYOTA</LitigantBrand> 
   <LitigantModel>VIOS</LitigantModel> 
   <LitigantSubModel></LitigantSubModel> 
   <LitigantCompanyCode>7777</LitigantCompanyCode> 
   <LitigantPolicyNumber>PO-7777</LitigantPolicyNumber> 
   <TPPDRepairAmt>2000</TPPDRepairAmt> 
   <TPPDSparePartsAmt>0</TPPDSparePartsAmt> 
   <TPPDOtherAmt>0</TPPDOtherAmt> 
   <TPPDAssetAmt>0</TPPDAssetAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVTPPD> 

  <MVTPBI> 

   <VictimSeqTPBI>1</VictimSeqTPBI> 
   <PassengerCarInsureFlag>N</PassengerCarInsureFlag> 
   <VictimIdCardTPBI>145522</VictimIdCardTPBI> 
   <IdCardTypeTPBI>G</IdCardTypeTPBI> 
   <TPBIMedicalAmt>10000</TPBIMedicalAmt> 
   <TPBIHealthAmt>0</TPBIHealthAmt> 
   <TPBIDeathAmt>0</TPBIDeathAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
  </MVTPBI> 
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  <MVEX123> 

   <VictimSeqEx>1</VictimSeqEx> 
   <DriverOrPassengerFlag>P</DriverOrPassengerFlag> 
   <VictimIdCardEx>14582225</VictimIdCardEx> 
   <IdCardTypeEx>I</IdCardTypeEx> 
   <EX01DeathAmt>0</EX01DeathAmt> 
   <EX01DismembermentAmt>0</EX01DismembermentAmt> 
   <EX01PermanentAmt>0</EX01PermanentAmt> 
   <EX01TemporaryAmt>5000</EX01TemporaryAmt> 
   <Ex02ClaimAmt>3000</Ex02ClaimAmt> 
   <EX03SuretyAmt>0</EX03SuretyAmt> 
   <Ex03ClaimAmt>2000</Ex03ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVEX123> 

  </MVData> 
 
 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MV-C002</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <AccountingDate>20141201</AccountingDate> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq>   

  <MVInfo> 

   <PolicyNumber>MV-PO-0002</PolicyNumber> 
   <FleetNumber>F0002</FleetNumber> 
   <FleetSeq>1</FleetSeq> 
   <PolicyNumber>MV-PO-0002</PolicyNumber> 
   <FleetNumber>F0002</FleetNumber> 
   <FleetSeq>1</FleetSeq> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <LitigantCount>0</LitigantCount> 
   <VictimCount>1</VictimCount> 
   <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
   <LossDate>20141201</LossDate> 
   <AccidentPlace>บริเวณหน้าหา้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ</AccidentPlace> 
   <AccidentRoad>รามค าแหง</AccidentRoad> 
   <AccidentProvDistSub>101010</AccidentProvDistSub> 
   <AccidentCountry>THA</AccidentCountry> 
   <Latitude></Latitude> 
   <Longitude></Longitude> 
   <EventStatus>1</EventStatus> 
   <KnockForKnockFlag>Y</KnockForKnockFlag> 
   <DriverInPolicyFlag>Y</DriverInPolicyFlag> 
   <DriverSeq>1</DriverSeq> 
   <DriverBirthDayInAccident>19720105</DriverBirthDayInAccident> 
   <DriverGenderInAccident>F</DriverGenderInAccident> 
   <DriverOccupationInAccident>19</DriverOccupationInAccident> 
   <DriverNameInAccident>นางสาวปลื้มใจ เหลือหลาย</DriverNameInAccident> 
   <DriverCitizenIdInAccident>587444455252</DriverCitizenIdInAccident> 
   <DriverLicenseInAccident>155245522</DriverLicenseInAccident> 
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   <ODDeductibleAmt>2000</ODDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>0</TPPDDeductibleAmt> 
   <TPPDTotalAmt>0</TPPDTotalAmt> 
   <TPBITotalAmt>15000</TPBITotalAmt> 
   <EX01TotalAmt>5000</EX01TotalAmt> 
   <Ex02TotalAmt>3000</Ex02TotalAmt> 
   <EX03TotalAmt>2000</EX03TotalAmt> 
   <ODFTTotalAmt>25000</ODFTTotalAmt> 
   <ClaimTotal>50000</ClaimTotal> 
   <OthersTotalClaimAmt>0</OthersTotalClaimAmt> 
   <ManageAmt>0</ManageAmt> 
   <SurveyAmt>1000</SurveyAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

   </MVInfo> 

  <MVODFT> 

   <ODRepairAmt>10000</ODRepairAmt> 
   <ODSparePartsAmt>20000</ODSparePartsAmt> 
   <ODOtherAmt>0</ODOtherAmt> 
   <ODTotalAmt>30000</ODTotalAmt> 
   <FireTotalAmt>0</FireTotalAmt> 
   <TheftTotalAmt>0</TheftTotalAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVODFT> 

  <MVTPBI> 

   <VictimSeqTPBI>1</VictimSeqTPBI> 
   <PassengerCarInsureFlag>N</PassengerCarInsureFlag> 
   <VictimIdCardTPBI>145522</VictimIdCardTPBI> 
   <IdCardTypeTPBI>G</IdCardTypeTPBI> 
   <TPBIMedicalAmt>10000</TPBIMedicalAmt> 
   <TPBIHealthAmt>0</TPBIHealthAmt> 
   <TPBIDeathAmt>0</TPBIDeathAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVTPBI> 

  <MVEX123> 

   <VictimSeqEx>1</VictimSeqEx> 
   <DriverOrPassengerFlag>P</DriverOrPassengerFlag> 
   <VictimIdCardEx>14582225</VictimIdCardEx> 
   <IdCardTypeEx>I</IdCardTypeEx> 
   <EX01DeathAmt>0</EX01DeathAmt> 
   <EX01DismembermentAmt>0</EX01DismembermentAmt> 
   <EX01PermanentAmt>0</EX01PermanentAmt> 
   <EX01TemporaryAmt>5000</EX01TemporaryAmt> 
   <Ex02ClaimAmt>3000</Ex02ClaimAmt> 
   <EX03SuretyAmt>0</EX03SuretyAmt> 
   <Ex03ClaimAmt>2000</Ex03ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
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   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVEX123> 

 </MVData> 

   <MVData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MV-C003</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <AccountingDate>20141201</AccountingDate> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 

  <MVInfo> 
 <PolicyNumber>MV-PO-0003</PolicyNumber> 
  <FleetNumber>F0003</FleetNumber> 
  <FleetSeq>1</FleetSeq> 
  <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
  <LitigantCount>2</LitigantCount> 
  <VictimCount>0</VictimCount> 
  <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
  <LossDate>20141201</LossDate> 
  <AccidentPlace>บริเวณหน้าหา้งสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ</AccidentPlace> 
  <AccidentRoad>รามค าแหง</AccidentRoad> 
  <AccidentProvDistSub>101010</AccidentProvDistSub> 
  <AccidentCountry>THA</AccidentCountry> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <EventStatus>1</EventStatus> 
  <KnockForKnockFlag>Y</KnockForKnockFlag> 
  <DriverInPolicyFlag>Y</DriverInPolicyFlag> 
  <DriverSeq>1</DriverSeq> 
  <DriverBirthDayInAccident>19700105</DriverBirthDayInAccident> 
  <DriverGenderInAccident>F</DriverGenderInAccident> 
  <DriverOccupationInAccident>19</DriverOccupationInAccident> 
  <DriverNameInAccident>นางอรวรรณ กรรณเชียงแก้วย</DriverNameInAccident> 
  <DriverCitizenIdInAccident>5874445288852</DriverCitizenIdInAccident> 
  <DriverLicenseInAccident>1557888522</DriverLicenseInAccident> 
  <ODDeductibleAmt>0</ODDeductibleAmt> 
  <TPPDDeductibleAmt>0</TPPDDeductibleAmt> 
  <TPPDTotalAmt>25000</TPPDTotalAmt> 
  <TPBITotalAmt>0</TPBITotalAmt> 
  <EX01TotalAmt>0</EX01TotalAmt> 
  <Ex02TotalAmt>0</Ex02TotalAmt> 
  <EX03TotalAmt>0</EX03TotalAmt> 
  <ODFTTotalAmt>0</ODFTTotalAmt> 
  <ClaimTotal>25000</ClaimTotal> 
  <OthersTotalClaimAmt>0</OthersTotalClaimAmt> 
  <ManageAmt>0</ManageAmt> 
  <SurveyAmt>2500</SurveyAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
  </MVInfo> 
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  <MVTPPD> 

   <LitigantSeq>1</LitigantSeq> 
   <LitigantLicense>บ5784</LitigantLicense> 
   <LitigantLicenseProvince>31</LitigantLicenseProvince> 
   <LitigantBrand>HONDA</LitigantBrand> 
   <LitigantModel>CIVIC</LitigantModel> 
   <LitigantSubModel></LitigantSubModel> 
   <LitigantCompanyCode>6666</LitigantCompanyCode> 
   <LitigantPolicyNumber>PO-6666</LitigantPolicyNumber> 
   <TPPDRepairAmt>15000</TPPDRepairAmt> 
   <TPPDSparePartsAmt>5000</TPPDSparePartsAmt> 
   <TPPDOtherAmt>0</TPPDOtherAmt> 
   <TPPDAssetAmt>0</TPPDAssetAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVTPPD> 

  <MVTPPD> 

   <LitigantSeq>2</LitigantSeq> 
   <LitigantLicense>กข784</LitigantLicense> 
   <LitigantLicenseProvince>10</LitigantLicenseProvince> 
   <LitigantBrand>TOYOTA</LitigantBrand> 
   <LitigantModel>VIOS</LitigantModel> 
   <LitigantSubModel></LitigantSubModel> 
   <LitigantCompanyCode>1111</LitigantCompanyCode> 
   <LitigantPolicyNumber>PO-1111</LitigantPolicyNumber> 
   <TPPDRepairAmt>5000</TPPDRepairAmt> 
   <TPPDSparePartsAmt>0</TPPDSparePartsAmt> 
   <TPPDOtherAmt>0</TPPDOtherAmt> 
   <TPPDAssetAmt>0</TPPDAssetAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVTPPD> 

 </MVData> 
 
   <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MV-C004</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <AccountingDate>20141201</AccountingDate> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 

  <MVInfo> 

   <PolicyNumber>MV-PO-0004</PolicyNumber> 
   <FleetNumber>F0004</FleetNumber> 
   <FleetSeq>1</FleetSeq> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <LitigantCount>2</LitigantCount> 
   <VictimCount>0</VictimCount> 
   <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
   <LossDate>20141201</LossDate> 
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   <AccidentPlace></AccidentPlace> 
   <AccidentRoad></AccidentRoad> 
   <AccidentProvDistSub>101010</AccidentProvDistSub> 
   <AccidentCountry>THA</AccidentCountry> 
   <Latitude></Latitude> 
   <Longitude></Longitude> 
   <EventStatus>1</EventStatus> 
   <KnockForKnockFlag>Y</KnockForKnockFlag> 
   <DriverInPolicyFlag>N</DriverInPolicyFlag> 
   <DriverSeq></DriverSeq> 
   <DriverBirthDayInAccident></DriverBirthDayInAccident> 
   <DriverGenderInAccident></DriverGenderInAccident> 
   <DriverOccupationInAccident></DriverOccupationInAccident> 
   <DriverNameInAccident></DriverNameInAccident> 
   <DriverCitizenIdInAccident></DriverCitizenIdInAccident> 
   <DriverLicenseInAccident></DriverLicenseInAccident> 
   <ODDeductibleAmt>0</ODDeductibleAmt> 
   <TPPDDeductibleAmt>0</TPPDDeductibleAmt> 
   <TPPDTotalAmt>20000</TPPDTotalAmt> 
   <TPBITotalAmt>0</TPBITotalAmt> 
   <EX01TotalAmt>0</EX01TotalAmt> 
   <Ex02TotalAmt>0</Ex02TotalAmt> 
   <EX03TotalAmt>0</EX03TotalAmt> 
   <ODFTTotalAmt>0</ODFTTotalAmt> 
   <ClaimTotal>20000</ClaimTotal> 
   <OthersTotalClaimAmt>3500</OthersTotalClaimAmt> 
   <ManageAmt>0</ManageAmt> 
   <SurveyAmt>2500</SurveyAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVInfo>  

  <MVTPPD> 

   <LitigantSeq>1</LitigantSeq> 
   <LitigantLicense></LitigantLicense> 
   <LitigantLicenseProvince></LitigantLicenseProvince> 
   <LitigantBrand></LitigantBrand> 
   <LitigantModel></LitigantModel> 
   <LitigantSubModel></LitigantSubModel> 
   <LitigantCompanyCode></LitigantCompanyCode> 
   <LitigantPolicyNumber></LitigantPolicyNumber> 
   <TPPDRepairAmt></TPPDRepairAmt> 
   <TPPDSparePartsAmt></TPPDSparePartsAmt> 
   <TPPDOtherAmt>0</TPPDOtherAmt> 
   <TPPDAssetAmt>15000</TPPDAssetAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVTPPD> 
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  <MVTPPD> 

   <LitigantSeq>2</LitigantSeq> 
   <LitigantLicense>ก784</LitigantLicense> 
   <LitigantLicenseProvince>10</LitigantLicenseProvince> 
   <LitigantBrand>TOYOTA</LitigantBrand> 
   <LitigantModel>VIGO</LitigantModel> 
   <LitigantSubModel></LitigantSubModel> 
   <LitigantCompanyCode>5555</LitigantCompanyCode> 
   <LitigantPolicyNumber>PO-5555</LitigantPolicyNumber> 
   <TPPDRepairAmt>5000</TPPDRepairAmt> 
   <TPPDSparePartsAmt>0</TPPDSparePartsAmt> 
   <TPPDOtherAmt>0</TPPDOtherAmt> 
   <TPPDAssetAmt>0</TPPDAssetAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVTPPD> 

  <MVCS> 

   <CoverageCode>01</CoverageCode> 
   <OthersClaimAmt>3500</OthersClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MVCS> 

   </MVData> 

</MVClaim>  
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ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_PV_A01_9999_201502_1.XML  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MVPayment> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MV</InsuranceClass>  
    <Document>PV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MVC0001</ClaimNumber> 
  <ChequeDate>20141215</ChequeDate> 
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>MVPO0001</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 
  <PaidBy>K</PaidBy> 
  <ChequeNo>CQ4234599</ChequeNo> 
  <ClaimAmt>2000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MVData> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MVC0001</ClaimNumber> 
  <ChequeDate>20141230</ChequeDate> 
  <ClaimPaidSeq>2</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>MVPO0001</PolicyNumber> 
  <FleetNumber></FleetNumber> 
  <FleetSeq>0</FleetSeq> 
  <PaidBy>C</PaidBy> 
  <ChequeNo></ChequeNo> 
  <ClaimAmt>28000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MVData> 

</MVPayment> 
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ตารางรับคืนสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MV_RC_A01_9999_201502_1.XML 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MVRecovery> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MV</InsuranceClass>  
    <Document>RC</Document>  
    <Version>A01</Version>  
   <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MVData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>C0001</ClaimNumber> 
  <RecoveryClaimSeq>1</ RecoveryClaimSeq> 
  <ClaimGroup>S</ClaimGroup> 

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MVPO0001</PolicyNumber> 
   <FleetNumber>FN0001</FleetNumber> 
   <FleetSeq>1</FleetSeq> 
   <RecoveryDate>20141125</RecoveryDate> 
   <CompanyCodePaidClaim>8888</CompanyCodePaidClaim> 
   <RecoveryFromPolicyNumber>MV8888-0001</RecoveryFromPolicyNumber> 
   <RecoveryType>01</RecoveryType> 
   <LitigantRecoveryAmt>30000</LitigantRecoveryAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MVPO0001</PolicyNumber> 
   <FleetNumber>FN0001</FleetNumber> 
   <FleetSeq>1</FleetSeq> 
   <RecoveryDate>20141125</RecoveryDate> 
   <CompanyCodePaidClaim>8888</CompanyCodePaidClaim> 
   <RecoveryFromPolicyNumber>MV8888-0001</RecoveryFromPolicyNumber> 
   <RecoveryType>06</RecoveryType> 
   <LitigantRecoveryAmt>300.50</LitigantRecoveryAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

 </MVData> 

</MVRecovery> 



 
 

แบบรายการโครงสรางขอมูลการประกันภัยทรัพยสิน (ประกนัอัคคีภยัและประกนัเสีย่งภยัทรัพยสนิ-IAR) 

 

  หนา 
1 ชุดขอมูลกรมธรรมประกันภัย  
 1.1 ตารางกรมธรรมประกนัภยั 1 
 1.2 ตารางผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 11 
2 ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 13 
3 ตารางรายการสินไหมทดแทน 14 
4 ตารางการจายคาสินไหมทดแทน 18 
5 ภาคผนวก  
 รหัสมาตรฐานสําหรับการประกันภัยทรัพยสิน – (ประกันอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR)  
 ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภยั ก-1 
 ตารางที่ 2 ลักษณะของความเสียหาย (Nature of Loss) ก-3 
 ตารางที่ 3 รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล (ตัวอยาง) ก-4 
 ตารางที่ 4 รหสัประเทศ อางตามมาตรฐาน ISO 3166-1(Alpha-3) ก-5 
 ภาพโครงสรางตารางขอมูลประกันภัยทรัพยสิน ก-10 
 ภาพโครงสราง  XML File  ขอมูลประกันภัยทรัพยสิน ก-11 
 ตัวอยาง XML File   ก-12 

 

   

 

 

   สญัลักษณภายในเอกสารในสวนของคอลัมน   

   “U” หมายถึง รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสรางตามแบบรายการขอมูลการประกันภยั 

ทรัพยสิน คําส่ังนายทะเบียนที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 

   “A” หมายถึง รายละเอียดที่เพ่ิมเตมิจากโครงสรางตามแบบรายการขอมูลการประกันภยั 

ทรัพยสิน คําส่ังนายทะเบียนที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 

   “ ” หมายถึง รายละเอียดที่ไมเปลีย่นแปลงจากโครงสรางตามแบบรายการขอมูลการประกันภัย 

ทรัพยสิน คําส่ังนายทะเบียนที่ 65/2543 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543 



 
 

รายละเอียดแบบรายการโครงสรางขอมูลการประกนัภัยทรัพยสิน (ประกันอัคคีภัยและประกันเสี่ยงภัยทรัพยสิน-IAR) 

ใหบริษัทประกันภยัจัดสงขอมูลการรับประกันภัยทรัพยสิน-IAR  ในรูปแบบแฟมขอมูล XML File  

1. ชุดขอมูลกรมธรรมประกันภัย มีตารางรายละเอยีดแบบโครงสรางที่เกี่ยวของ 2 ตารางคือ 

1.1. ตารางกรมธรรมประกนัภยั 

1.2. ตารางผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชน 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล กรณีนําสงดวยชองทาง Upload File ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “PO_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล  และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23  หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_PO_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ 

    1) กําหนดใหสงขอมูลกรมธรรมประกันภัย และผูเอาประกันภยั และผูรับประโยชน ในโครงสราง XML File  เดียวกัน 

    2) ในกรณีที่กรมธรรมประกันภยั  มีผูเอาประกันภัยมากกวา  1 คน ใหสงขอมูลผูเอาประกันภยัใหครบ เชน  มีผูเอาประกันภยัทั้งหมด 3     

                         คน จะตองสงขอมูลจํานวน 3 รายการ   เปนตน 

    3) ตารางผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน กาํหนดเพื่อการสงขอมูลทั้ง กรมธรรมประกันภัย และสลักหลังในชุดเดียวกัน 

    4) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 

 

2. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล กรณีนําสงดวยชองทาง Upload File ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “RV_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23    หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_RV_ A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหตุ  

1) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 

 

3. ตารางรายการสินไหมทดแทน 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล กรณีนําสงดวยชองทาง Upload File ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “CL_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเด ือนของงวดที่รายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23    หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_CL_ A01_9999_201502_1.XML     

หมายเหตุ  

1) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 

 



 
 

 

4. ตารางการจายคาสินไหมทดแทน 

โดยกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่ใชในการนาํสงขอมูล ดังนี้ 

   ตําแหนงที่ 1 - 3  หมายถึง    ใหกําหนดเปน “FI_” คือ ขอมูลกรมธรรมประกันภัยอัคคีภยัและประกันเส่ียงภัยทรัพยสิน-IAR 

   ตําแหนงที่ 4 - 6   หมายถึง    ใหกําหนดเปน “PV_” 

     ตําแหนงที่ 7 - 10 หมายถึง    ใหกําหนดเปน “A01_” คือ Version ของการสงขอมูลตามคําส่ังนายทะเบียน 

    ตําแหนงที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานขอมูล และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 16 - 19  หมายถึง    ป )ค.ศ (.ของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 4 หลัก( 

    ตําแหนงที่ 20 - 22 หมายถึง    ลําดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน )ระบุคา 2 หลัก) และตามดวยอกัษร “_” (Underscroll) 

    ตําแหนงที่ 23   หมายถึง    ลําดับที่แฟมขอมูลในงวดการรายงานขอมูล 

ตัวอยางชื่อแฟม : FI_PV_ A01_9999_201502_1.XML  

หมายเหตุ  

1) ดูตัวอยาง XML File ไดที่ภาคผนวก 



 
 

1 

1. ชุดขอมูลกรมธรรมประกันภัย 

1.1 ตารางกรมธรรมประกันภัย 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหสับริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด 
 (อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยัตามที่บริษัท
ประกันภยักําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

 

3.  เลขที่สลักหลัง Endorsement 
Number 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30)  กรณีเปนรายการสลักหลังหรือประเภท
รายการขอมูลรวมคาไมเทากับ “1”  
1) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) ตองมีรายการ                 
    กรมธรรมหลักกอนถึง 
    จะสงรายการสลักหลังได 
2) ตองสามารถอางอิง 
    เลขที่กรมธรรมใน  
    Data Center ได 

 

4.  ลําดับที่ของภัยภายใตกรมธรรม
ประกันภัยตรงกับขอมูล
กรมธรรมประกันภยั 

LocationSeq 
 

ลําดับที่ของส่ิงปลูกสราง Number(6) ตามรายละเอยีดคําอธบิายเพิ่มเติม ขอ 
1. 

1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

 

5.  ประเภทของกรมธรรม PolicyType ประเภทของกรมธรรม String(2) ตามรายละเอยีดคําอธบิายเพิ่มเติม ขอ 
2. 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน 
    “1N”, “1R”, “1E” 
    “2N”, “2R”, “2E” 
3) ความยาวเทากับ 2 ตัวอกัษร 

 A 

6.  ประกันภยัรวม CoInsurance รหสัประเภทกรมธรรม 
ประกันภยัรวม 
“0” = กรมธรรมประกันภัย 
        (Insurance Policy) 
“1” = CO-Insurance Policy 
“2” = CO-Cosigned Policy 

String(1)   1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
    “0”, “1” หรือ “2” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 A 
 
 
 

7.  
 

รหสัประเภทงาน BusinessClass รหสัประเภทงาน 
“01” = อัคคีภัย (Fire)   
“02” = การประกันความเส่ียง 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน“01”,…, “08” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอักษร 

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

          ภยัทรัพยสิน (IAR) 
“03” = อัคคีภัยและภัยพิบัติ 
           สําหรับที่อยูอาศัย 
“04” = ประกันภยัพิบัติ 
“05” = กรมธรรมประกันภัย 
          คุมครองทรัพยสินจากภยั 
          ธรรมชาติทัว่ไปและภัย 
          พิบัติสวนเกินกองทุน 
“06” = อัคคีภัยที่อยูอาศัย 
“07” = BI - Fire 
“08” = BI - IAR 

 

8.  ลําดับที่สลักหลัง EndorsementSeq ลําดับที่สลักหลัง Number(5) กรณีเปนรายการกรมธรรม 
กําหนดคาเปน 0 

1) Not null/Not blank 
2) เปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

A 

9.  ประเภทรายการขอมูล DataType ประเภทรายการขอมูล 
“1” = ขอมูลกรมธรรม 
“2” = ขอมูลสลักหลัง-ในกรณีที่มี 
         การปรับเบีย้เพิ่ม 
“3” = ขอมูลสลักหลัง-ในกรณีที่มี 
         การปรับเบีย้ลด 
“4” = ขอมูลสลักหลังไมมี  
         ผลกระทบกบัเบี้ย  
         ประกันภัย 
“5” = ขอมูลสลักหลัง  
        เปล่ียนแปลงผูเอาประภัย 
“6” = ขอมูลสลักหลังยกเลิก 
         กรมธรรมประกันภยั 
“7” = ขอมูลสลักหลังเพิ่ม 
         สถานที่ต้ังทรัพยสิน 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2”, “3”,     
    “4”, “5”, “6”, “7” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 

10.  ประเภทการรับประกนัภยั Category ประเภทการรับประกนัภยั 
“D”: กรมธรรมประกนัภยัรับตรง 
       (Direct) 

String(1) ตองเปนไปตามที่กําหนดเทานั้น 1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “D” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 A 

11.  สถานที่ต้ังทรัพยสิน Location สถานที่ต้ังทรัพยสิน String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 500 ตัวอักษร 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

12.  รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล ProvinceDistrict 
SubDistrict 

รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล  
(อางอิงตารางที่ 3) 

String(6) กรณีตางประเทศใหรายงาน “000000” 1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 3 
3) ความยาวตองเทากบั 6 ตัวอักษร 

  

13.  รหสัประเทศ CountryCode รหสัประเทศ 
(อางอิงตารางที่ 4) 

String(3)  1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 4 
3) ความยาวตองเทากบั 3 ตัวอักษร 

 A 

14.  รหสับล็อก BlockCode รหสับล็อก(Block)  
ใชตามพิกัดอัตรา 
เปนเบี้ยประกันอัตรา 

String(30) กรณีที่ทรัพยสินที่มีที่ต้ังอยูตางประเทศ  
ใหรายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองตรงกับพิกัด 
    อัตราเบี้ยประกันอัคคีภยั 
3) ความยาวตองเทากบั 30 ตัวอักษร 

  

15.  รหัสแสดงวาเปนภัยโดดเด่ียว 
หรือภัยไมโดดเด่ียว 

RiskFlag 
 

รหัสแสดงวาเปนภัยโดดเด่ียว 
หรือภัยไมโดดเด่ียว 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “I” หรือ “N” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 
 
 

A 

16.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate วันที่มีบันทึกรายการทางบัญชี  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

17.  วันที่ออกเอกสาร IssuedDate วันที่ออกเอกสาร  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

18.  วันที่ทําสัญญา  AgreeDate วันที่ทําสัญญา  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

19.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  Endorsement 
EffectiveDate 

วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

  1) Not null/Not blank 
   กรณีเปนรายการสลักหลัง 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

1) ตองมีรายการกรมธรรม
หลักกอนถึงจะสงรายการ
สลักหลังได 

A 

20.  วันที่เร่ิมความคุมครอง EffectiveDate วันที่เร่ิมความคุมครอง  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

  

21.  วันที่ส้ินสุดความคุมครอง  ExpiryDate วันที่ส้ินสุดความคุมครอง 
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

  

22.  วันที่เร่ิมความคุมครอง  
สําหรับความคุมครองหมวดที่ 2 
ภัยพิบัติ 

EffectiveDate 
Section2 
 

วันที่เร่ิมความคุมครอง  
สําหรับความคุมครองหมวดที่ 2 
ภัยพิบัติ  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กตอง 1) Not null/Not blank 
    กรณีเปน กธ.อัคคีภัย 
    ที่อยูอาศัยรวมภยัพิบัติ 

A 

23.  วันที่ส้ินสุดความคุมครอง
สําหรับความคุมครองหมวดที่ 2 
ภัยพิบัติ 

ExpiryDate 
Section2 
 

วันที่ส้ินสุดคุมครองสําหรับ 
ความคุมครองหมวดที่ 2 ภัยพิบัติ  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date (yyyymmdd)  1) รูปแบบวันทีถู่กตอง 1) Not null/Not blank 
    กรณีเปน กธ.อัคคีภัย 
    ที่อยูอาศัยรวมภยัพิบัติ 

A 



 
 

4 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

24.  เปนเจาของ หรือผูเชา OwnerOrTenant  เปนเจาของ หรือผูเชา String(1) “O” = เจาของ 
“T” =  ผูเชา 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
   “O”= เจาของ, “T”= ผูเชา 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 
 
 
 

 

25.  จํานวนชั้นของส่ิงปลูกสราง NumberOfStorey จํานวนของส่ิงปลูกสราง Number(6,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

26.  รหัสภัยตัวเอง OccupancyCode รหัสภัยตัวเอง  String(4)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอกัษร 

  

27.  รหัสภัยนอก RiskCode รหัสภัยนอก  String(4)  1) Not null/not blank  
2) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอกัษร 
3) ยกเวนภัยโดดเด่ียว 

  

28.  ชั้นของส่ิงปลูกสราง ClassOfBuilding 
 

ชั้นของส่ิงปลูกสราง 
 
 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

  

29.  ประเภทกลุมกรมธรรม PolicyGroup ประเภทกลุมกรมธรรม 
“T” = ตากะฟุล (Takaful) 
“M”= ไมโคร (Micro) 
“C” = ตากะฟุลและไมโคร 
         (Takaful And Micro) 
“O” = ทั่วไป (Other) 

String(1)   1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “T”, “M”, “C”    
    หรือ “O” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 A 

30.  เสา  Column “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะ 
         ที่มีความทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”, “2”,“3” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  

31.  คาน  Beam “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะ 
         ที่มีความทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”,“2”, “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  

32.  พื้น  Floor “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”, “2”,“3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  



 
 

5 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

         ที่มีความทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

33.  ผนัง  Wall “0” = ไมระบุ 
“1” = คอนกรีตเสริมเหล็ก   
“2” = เหล็กหรือโลหะที่มีความ  
         ทนไฟ  
“3” = อื่น ๆ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “0”, “1”, “2”,“3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

  

34.  จํานวนคูหาหรือหลัง NumberOfUnit จํานวนคูหาหรือหลัง Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

35.  พื้นที่ภายในอาคาร InternalArea หนวยเปนตารางเมตร Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

36.  จํานวนเงิน 
ที่เอาประกันภัย  

SumInsuredAmt 1) ทุนประกันภยัรวมตาม 
    สถานที่ต้ังทรัพยสิน  
2) กรณีลําดับที่สถานที่ต้ัง 
    ทรัพยสิน = 0  
    คือทุนรวมตามกรมธรรม 

Number(20)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

37.  อัตราเบี้ยประกันภัย PremiumRate อัตราเบี้ยประกันภัย Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น  

  

38.  อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง  
(F.E. Discount) 
มาตรการควบคุมและระงับ
อัคคีภัย 

FeProtection 
DiscountRate 
 

อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง  
(F.E. Discount)  
มาตรการควบคุมและระงับ
อัคคีภัย 

Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
    

 A 

39.  อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง 
 (F.E. Discount) 
 มาตรการปองกันอัคคีภัย 

FePrevention 
DiscountRate 
 

อัตราสวนลดอุปกรณดับเพลิง  
(F.E. Discount) 
 มาตรการปองกันอัคคีภัย 

Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
     

  

40.  อัตราสวนลดอื่นๆ OtherDiscount 
Rate 

อัตราสวนลดอื่นๆ Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

41.  อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม  SurchargeRate อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

42.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสําหรับ
ภัยเพิ่มของอัคคีภยั  

FireAdditional 
Premium 

จํานวนเบีย้ประกันภัยสําหรับภยั
เพิ่มของอัคคีภัย 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

43.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  
สําหรับอัคคีภัยและภยัเพิ่ม 

FirePremium 
Section1  

จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  
สําหรับอัคคีภัยและภยัเพิ่ม 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

กรณีรหัสประเภทงานไมใช 
“02” หรือ “08” 

A 



 
 

6 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

 1) กรณีประเภทรายการ 
 ขอมูล = 1  
 เบี้ยประกันภัยตอง >= 0 
2) กรณีประเภทรายการ 
 ขอมูล = 2  
 เบี้ยประกันภัยตอง > 0 
3) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 3  
    เบี้ยประกันภยัตอง < 0 
4) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 4, 5 
    เบี้ยประกันตอง = 0 
5) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 6  
    เบี้ยประกันภยัตอง <= 0 
6) กรณีประเภทรายการ       
    ขอมูล = 7 
    เบี้ยประกันภยัตอง >= 0 

44.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของส่ิงปลูกสราง 

SumInsured 
OfBuilding 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของส่ิงปลูกสราง 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

 

45.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเฟอรนิเจอร 

SumInsured 
OfFurniture 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเฟอรนิเจอร 

Number(20) 
 

กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น  

  

46.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของสต็อกสินคา 

SumInsured 
OfStock 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของสต็อก 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

47.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเคร่ืองจักร 

SumInsured 
OfMachine 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของเคร่ืองจักร 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

48.  จํานวนเงินเอาประกันภยั
รายการอื่นๆ 

SumInsured 
OfOthers 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
รายการอื่นๆ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

  

49.  จํานวนเงินเอาประกันภยัรวม
ของรายการทรัพยสิน 
ที่ไมสามารถแยกได 
ตามรายการ 44, 45, 46, 47 
หรือ 48 

SumInSured 
NotSplit 

จํานวนเงินเอาประกันภยัรวมของ
รายการทรัพยสินที่ไมสามารถแยก
ไดตามรายการ 44, 45, 46, 47 
หรือ 48 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 



 
 

7 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

50.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
สําหรับหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

FirePremium 
Section2  
 

จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  
สําหรับหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 
 

A 

51.  
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

SumInsured 
OfSection2 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของหมวดความคุมครองที่ 2  
ภัยพิบัติ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

กรณีรหสัประเภทงาน  
= “03” จํานวนเงิน 
ตองไมเกิน 100,000 บาท 

A 

52.  เบี้ยประกันภัยของทรัพยสิน IarPremium 
Section1  
 

เบี้ยประกันภัยของทรัพยสิน Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
    

กรณีรหัสประเภทงาน = 
“02” หรือ “08” 
1) กรณีลําดับที่สลักหลัง  
    = 0 เบี้ยประกันภัย 
    ตอง > 0 
2) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 2 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง > 0 
3) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 3 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง < 0 
4) กรณีประเภทรายการ 
   ขอมูล = 4 เบี้ย 
   ประกันภยัตอง = 0 
5) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 5 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง <= 0 
6) กรณีประเภทรายการ 
    ขอมูล = 7 เบี้ย 
    ประกันภัยตอง >= 0 

A 

53.  เบี้ยประกันภัย 
ของหมวดความคุมครองที่ 2 
ภัยพิบัติ 

IarPremium 
Section2  
 

เบี้ยประกันภัย 
ของหมวดความคุมครองที่ 2  
ภัยพิบัติ 

Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

54.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก  

SumInsuredOfBI 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
ของการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก  

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 
 

A 

55.  เบี้ยประกันภัย 
ของการประกันภัยธุรกิจ

PremiumOfBI 
 

เบี้ยประกันภัย 
ของการประกันภัยธุรกิจ

Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

หยุดชะงัก หยุดชะงัก 
56.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 

สวนของภัยเนื่องจากน้าํ  
(ไมรวมน้ําทวม) 

SumInsured 
OfWater 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยเนื่องจากน้าํ  
(ไมรวมน้ําทวม) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

57.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการระเบิด 

SumInsured 
OfExplosion 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการระเบิด 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

58.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว  

SumInsured 
OfDwellingRental 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของคาเชาที่อยูอาศัยชัว่คราว 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

59.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการเฉีย่ว 
และหรือการชนของยวดยาน
พาหนะ 

SumInsured 
OfVehicles 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการเฉีย่ว 
และหรือการชนของยวดยาน
พาหนะ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

60.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของภัยจากการลุกไหมหรือการ
ระเบิดเนื่องจากการระอุตาม
ธรรมชาติ 

SumInsured 
OfFlare 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยัสวนของ
ภัย 
จากการลุกไหมหรือการระเบิด 
เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

61.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของภยั 
จากการระอหุรือการระเบดิ 
เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

SumInsured 
OfSmoulder 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการระอุหรือการ
ระเบดิ 
เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

62.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของภัยจากควัน  
(จากเคร่ืองทําความรอนและชุด
เคร่ืองอุปกรณที่ใชประกอบ
อาหาร) 
 

SumInsured 
OfSmoke 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากควัน  
(จากเคร่ืองทําความรอนและชุด
เคร่ืองอปุกรณ 
ที่ใชประกอบอาหาร) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

63.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัย 
จากอากาศยาน 

SumInsured 
OfAircraft 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากอากาศยาน 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

64.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยตอเคร่ืองไฟฟา 

SumInsured 
OfElectrical 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยตอเคร่ืองไฟฟา 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

65.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากน้ําทวม 

SumInsured 
OfFlood 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากน้ําทวม 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

66.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลมพาย ุ

SumInsured 
OfStorm 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลมพาย ุ

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

67.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากแผนดินไหว 
หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ํา หรือสึนาม ิ

SumInsured 
OfEarthquake 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากแผนดินไหว  
หรือภูเขาไฟระเบิด  
หรือคล่ืนใตน้ํา หรือสึนาม ิ

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

68.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลูกเห็บ 

SumInsuredOfHail 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากลูกเห็บ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

69.  จํานวนเงินเอาประกันภยักลุม
ภัยธรรมชาติ 

SumInsured 
NaturalPeril 

จํานวนเงินเอาประกันภยักลุมภยั
ธรรมชาติ  
(ลมพายุ,น้ําทวม,แผนดินไหว
,ลูกเห็บ) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

70.  จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการนัดหยุดงาน 
การจลาจล  
หรือการกระทาํอันมีเจตนาราย  
(ยกเวนการกระทาํเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา  
หรือลัทธินิยม) 

SumInsured 
OfStrike 
 

จํานวนเงินเอาประกันภยั 
สวนของภัยจากการนัดหยุดงาน  
การจลาจล หรือการกระทาํอันมี
เจตนาราย  
(ยกเวนการกระทาํเพื่อผลทาง
การเมือง ศาสนา หรือลัทธินยิม) 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

71.  จํานวนเงินเอาประกันภยัสวน
ของอุบัติเหตุอื่นๆ 

SumInsured 
OfOtherAccident 

จํานวนเงินเอาประกันภยัสวนของ
อุบัติเหตุอื่นๆ 

Number(20) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

72.  จํานวนเงินความรับผิดสวนแรก DeductibleAmt จํานวนเงินความรับผิดสวนแรก Number(15,2) กรณีไมมีกําหนดคาเปน 0.00 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

73.  ความรับผิดสวนแรก DeductibleText ความรับผิดสวนแรก String(200)  1) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร  A 
74.  จํานวนเงินคาบําเหน็จ CommissionAmt จํานวนเงินคาบําเหน็จ Number(15,2)  1) Not null/Not blank 

2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
 A 

75.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนาประกัน 
วินาศภยั 

AgentBroker 
License 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา
ประกันภยัวินาศภัย ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเปนการซ้ือตรงกับบริษัท 
ใหใสรหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร 

1) ตามที่ไดรับความเห็น
สอดคลองจากสํานักงาน 
คปภ. 

A 

76.  ชองทางการจําหนาย Distribution ชองทางการจําหนายของบริษัท
ประกันภยั 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “01”, “02”,…,    

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data Type/Size 
ขอกําหนดของฟลด 

การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา (Broker) 
“03” = ธนาคาร   
           (Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย  
           (Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท  
           (Tele Maketing) 
“06” = ลูกคาติดตอโดยตรงกบั 
           บริษัท (Walkin) 
“07” = ผานองคกร (Worksite) 
“08” = ขายผานอินเตอรเน็ต    
           (Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 

    “08”, “99” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอกัษร 

77.  พิกัดละติจูด Latitude พิกัดละติจูด String(50)  1)  ความยาวไมเกิน 50 ตัวอกัษร  A 
78.  พิกัดลองติจูด Longitude พิกัดลองติจูด String(50)  1)  ความยาวไมเกิน 50  ตัวอักษร  A 
79.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus สถานะของการสงขอมูล 

“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุง
ขอมูลที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใส
รหัสเปน 
“U” (รายการแกไข) หรือ “C”  
(รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “N”,  
    “U”, “C” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 
 

A 

80.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
สํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิงในกรณีที่เปนการ
แกไข/ยกเลิกขอมูล 

1) Not null/Not blank/    
    กรณีที่มีสถานะรายการ 
    สงขอมูลเปน “U”, “C” 
 2) ความยาวไมเกิน 35  
     ตัวอักษร 

 A 

 
UหมายเหตุU :   # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรมประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ลําดับที่ของภยัภายใตกรมธรรมประกันภยัตรงกับขอมูลกรมธรรมประกันภยั 
                   หามระบุคาซํ้ากรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N” 
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1.2. ตารางผูเอาประกันภัย และผูรบัประโยชน 

  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหสับริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  เลขที่สลักหลัง Endorsement 
Number 
 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank  
   กรณีเปนรายการสลักหลัง 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) ตองมีรายการกรมธรรม   
    หลักกอนถึงจะสง    
    รายการสลักหลังได 
2) ตองสามารถอางอิงเลขที่     
    กรมธรรม 
     ใน Data Center ได 

A 

4.  ลําดับที่ผูเอาประกันภัย InsuredSeq 
 

ลําดับที่ผูเอาประกันภัย Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

5.  รหสัประเภท 
ผูเอาประกันภยั 
 

InsuredType 
 

รหัสประเภทผูเอาประกันภัย 
“1” = บคุคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
        (Juristic Person) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอักษร 

 A 

6.  ชื่อ – นามสกุล 
ผูเอาประกันภยั 

InsuredName 
 

ชื่อ – นามสกุล  
ผูเอาประกันภยั 

String(200)   1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

7.  ที่อยูผูเอาประกันภยั InsuredAddress 
 

ที่อยูผูเอาประกันภยั String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

8.  รหัสจังหวัด, อาํเภอ, ตําบล InsuredProvinceDis
trictSub 
 

รหัสจังหวัด,อาํเภอ,ตําบล  
(อางอิงตารางที่ 3 ) 

String(6) กรณีที่เปนที่อยูตางประเทศ  
ใหรายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีในตารางที่ 3 
3) ความยาวเทากับ 6 ตัวอกัษร 

 A 

9.  รหสัไปรษณีย InsuredZipCode 
 

รหสัไปรษณีย String(5)  กรณีที่เปนที่อยูตางประเทศ  
ใหรายงาน “00000” 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวตองเทากบั 5 ตัวอกัษร 

 A 

10.  รหสัประเทศ InsuredCountry 
Code 
 

รหสัประเทศ 
(อางอิงตารางที่ 4) 
 

String(3)   1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีในตารางที่ 4 
3) ความยาวตองเทากบั 3 ตัวอกัษร 

 A 
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  ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

11.  เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน /เลขที่บัตร

ประชาชนคนตางดาว/เลขที่
หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ

ทะเบียนการคา/เลขที่
ทะเบียนนิติบุคคลของผูเอา
ประกันภยั 

InsuredCitizenId 
 

หมายเลขที่แสดงถึง 
ผูเอาประกันภยั เชน 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนตางดาว/
เลขที่หนังสือเดินทาง /เลขที่ใบ
ทะเบียนการคา/  

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผูเอาประกันภัย 

String(20)  1) ใหสงหมายเลขยืนยันตัวบุคคลธรรมดา 
    และนิติบุคคล 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร 

1) ถาหมายเลขฯ มีความ
ยาวเทากับ 13 ตัวอกัษร  
ใหทําการ Check Digit  
2) ถาหมายเลขฯ ไมเทากับ 
13 ตัวอักษร ใหทําการ
ตรวจสอบวาตองมตีวัอกัษร
ผสมในหมายเลขฯ ดวย 

A 

12.  รหัสแสดงวาผูรับประโยชน 
เปนผูเอาประกันภยัหรือไม 

BeneficiaryIsInsure
dFlag 
 

รหสัแสดงวา ผูรับผลประโยชน 
เปนผูเอาประกันภยัดวยหรือไม 
“1” = ผูเอาประกันภัย 
“2” = ผูรับประโยชนอื่น 
“3” = ไมสามารถระบไุด 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 
 
 
 
 

A 

13.  ผูรับประโยชนคนที่ 1 Beneficiary1 
 

ใหรายงานเปน ชื่อบคุคล/องคกร/
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปน
ขอความ 
เชน  “ทายาทโดยธรรม” 

String(200) ใหรายงานเปน ชื่อบุคคล/องคกร,  
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปนขอความ  
เชน “ทายาทโดยธรรม” 
 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

14.  ผูรับประโยชนคนที่ 2 Beneficiary2 
 

ใหรายงานเปน ชื่อบุคคล/องคกร/
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปน
ขอความ เชน “ทายาทโดยธรรม” 

String(200) ใหรายงานเปน ชื่อบุคคล/องคกร,  
รหัสบัตรประชาชน  ,หรือเปนขอความ  
เชน  “ทายาทโดยธรรม” 

1) ความยาวไมเกิน 200 ตัวอักษร  A 

15.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลู 
ที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน  
“U” (รายการแกไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 A 

16.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอางอิงที่ออกให 
โดยระบบ Insurance Bureau 
ของสํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิง 
ในกรณีที่เปนการแกไข/ยกเลิกขอมูล 

1) Not null/Not blank/ 
   กรณีที่มีสถานะรายการ 
   สงขอมูลเปน “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรมประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ลําดับที่ผูเอาประกันภัย 

                 หามระบุคาซํ้า กรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N” 
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2. ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกันภัย 

ลําดับที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย 
Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 
ขั้นตน 

การตรวจสอบขอมูล 
เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม 
ที่บริษัทประกันภยักาํหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตองตรงกับขอมูลกรมธรรมประกันภัย 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  เลขที่สลักหลัง Endorsement 
Number 

เลขที่สลักหลัง 
ที่บริษัทประกันภยักาํหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
   กรณีที่เปนรายการสักหลัง 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

4.  วันที่รับเบี้ย 
จากผูเอาประกันภัย 

ReceiptDate 
FromInsured 

วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากผูเอาประกันภัย  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

5.  วันที่รับเบี้ยจากตัวแทน/
นายหนาประกันภัย 

ReceiptDate 
FromAgentBroker 

วันที่รับเบี้ยประกันภยัจาก
ตัวแทน/นายหนาประกันภยั โดย
จัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ยจากผูเอาประกันภัยโดยตรง
แลวไมตองรายงาน 

1) กรณีระบุคา      
    ตองมีรูปแบบวันที่ถูกตอง 

 A 

6.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนาประกันภัย 

AgentBroker 
License 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา
ประกันภยั 
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเปนการซ้ือตรงกับบริษัท 
ใหใสรหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร 

สอดคลองตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
คปภ. 

A 

7.  จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จํานวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไมรวมอากรแสตมป, ภาษี) 

Number (15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 
 

 

8.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลู 
ที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน  
“U” (รายการแกไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
   “N”,“U”,“C” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 A 

9.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของสํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิง 
ในกรณีที่เปนการแกไข/ยกเลิก ขอมูล 

1) Not null/Not blank/ 
    กรณีที่มีสถานะรายการเปน     
    “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรมประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, วันที่รับเบี้ยจากผูเอาประกนัภัย  

               หามระบุคาซํ้า กรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N”
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3. ตารางรายการสนิไหมทดแทน   

   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหสับริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่ 1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber 
 

เลขที่สินไหมทดแทนที่บริษัท
ประกันภยักําหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  ประเภทกลุมรายการ ClaimGroup ประเภทกลุมรายการ 
“EC”   ประมาณการจายคา   
          สินไหมทดแทน   
           (Estimate Claim)  
           ใหระบุคาเปล่ียนแปลง 
“ES” =  ประมาณการรับคืน 
         (Estimate  Subrogation  
          & Salvage) 
“P”  = นจายคาสินไหมทดแท  
          (Paid  Claim) 
“S”  = รับคืน (Subrogation &  
           Salvage) 
“CP” = ยกเลิกรายการจาย 
           (Cancel Pad Claim) 
“CS” = ยกเลิกรับคืนสินไหม 
           ทดแทน 
           (Cancel Subrogation 
           & Salvage) 

String(2) ตามรายละเอยีดคําอธบิายเพิ่มเติม ขอ 4. 1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน“EC”,“ES”, “P”,    
    “S”, “CP”, “CS” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) กรณีที่ประเภทกลุมรายการ 
    = “CP” จะตองอางอิง 
    รายการที่มีประเภทกลุม 
    รายการ = “P”  
    ใน ฐานขอมูล  
    (Data Center) ได 
2) กรณีที่ประเภทกลุม 
    รายการ = “CS”  
    จะตองอางอิงรายการ 
    ที่ม ี= “S” ในฐานขอมูล  
    (Data Center) ได 

A 

4.  คร้ังที่ประมาณการสินไหม/
จายสินไหม  

ClaimSeq 
 

คร้ังที่ประมาณการสินไหม  
หรือ การจายสินไหมทดแทน
ภายใตเลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีที่ไมสามารถระบุไดใหระบุ “1”  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

5.  ประเภทของรายการ ClaimType ประเภทรายการ 
“0” = ไมมีการจาย 
“1” =  คาสินไหมทดแทน  
“2” = คาสํารวจภัย  
“3” = คารถลาก  
“4” = คาใชจายอื่นๆ  

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
   “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

“5” = คาเชาที่พักอาศัยชัว่คราว       
         (กรณีประกันอัคคีภยัที่อยู  
          อาศัย) 

6.  วันที่ประมาณการสินไหม  
หรือวันที่อนุมัติจายสินไหม 

AccountingDate 
 

วันที่ประมาณการสินไหม 
หรือวันที่จายสินไหม  
โดยจัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

 

7.  ลําดับที่ของภัย 
ภายใตกรมธรรมประกันภัย
หนึ่งๆ  

LocationSeq 
 
 

ลําดับที่ของภัยภายใตกรมธรรม
ประกันภยัหนึ่งๆ 
(ตองตรงกับขอมูลกรมธรรม
ประกันภยั) 

Number(6) 
 

 1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

8.  ประเภทของภยั CoverageType 
 

ประเภทของภยั 
“1” = ส่ิงปลูกสราง 
“2” = เฟอรนิเจอร 
“3” = สต็อกสินคา 
“4” = เคร่ืองจักร 
“5” = หมวดคุมครองที่ 2  
         ภยัพิบัติ 
“6” = การประกันภยัธุรกจิ  
         หยุดชะงัก 
“7” = คาเชาที่อยูอาศัย 
“8” = สินไหมรวม 

String(1)  1) Not null/Not blank    
2) ตองมีคาเปน “1”, “2”, “3”, “4”, 
    “5”, “6”, “7”, “8” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า 
  

A 

9.  รหสัประเภทงาน BusinessClass รหสัประเภทงาน 
“01” = อัคคีภัย (Fire) 
“02” = การประกันความเส่ียงภยั 
           ทรัพยสิน(IAR) 
“03” = อัคคีภัยและภัยพิบัติ 
           สําหรับที่อยูอาศัย 
“04” = ประกันภยัพิบัติ 
“05” = กรมธรรมประกันภัย  
           คุมครองทรัพยสิน 
           จากภัยธรรมชาติทั่วไป  
           และภยัพิบัติ    
           สวนเกินกองทุน 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน“01”,…, “08” 
3) ความยาวตองเทากบั 2 ตัวอกัษร 
 
 

 A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

“06” = อัคคีภัยที่อยูอาศัย 
“07” = BI - Fire 
“08” = BI – IAR 

10.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม 
ที่บริษัทประกันภยักาํหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยั 
ตองตรงกับขอมูลกรมธรรมประกันภัย 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

1) ตองสามารถอางอิงเลขที่ 
กรมธรรมใน Data Center 

A 

11.  วันที่ไดรับแจงเหตุ 
จากผูเอาประกันภัย  

NotifyDate 
 

วันที่ไดรับแจงเหตุ 
โดยจัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไมมีวันรับแจงใหระบุเปนวันที่เดียวกัน 
กับวันที่เกิดความเสียหาย 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

12.  วันที่เกิดความเสียหาย LossDate 
 

วันที่เกิดความเสียหาย  
โดยจัดสงเปน ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหาย 
ตองอยูในชวงวันที่คุมครอง 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

 A 

13.  สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 
 

ClaimStatus 
 

สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 
“1” = เปดเร่ืองสินไหม 
         (Open Claim) 
“2” = ปดเร่ืองสินไหม 
         (Close Claim) 
“3” = เปดเร่ืองใหม 
        (ReOpen Claim) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 
 

1) กรณีสถานะของรายการ 
    สินไหมทดแทน = “2”  
    ตองอางอิงรายการของ 
    สถานะของคาสินไหม 
    ทดแทน = “1” ได 
2) กรณีสถานะของรายการ 
    สินไหมทดแทน = “3”  
    ตองอางอิงประเภทของ 
    รายการของคาสินไหม 
    ทดแทน = “2” ได 

A 

14.  ลักษณะ ของความเสียหาย ClaimCause รหัสลักษณะของความเสียหาย 
(อางอิงตารางที่ 2) 

String(3)  1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีในตาราง 2 
3) ความยาวตองเทากบั 3 ตัวอกัษร 

 A 

15.  จํานวนเงิน ความรับผิดสวน
แรก 

DeductibleAmt 
 

จํานวนเงิน 
ความรับผิดสวนแรก 

Number (15,2) ถาจํานวนเงินความรับผิดสวนแรกไมมี  
ใหรายงาน 0 

1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 

16.  จํานวนเงินคาสินไหม 
และคาใชจาย 

ClaimAmt จํานวนเงินคาสินไหม 
และคาใชจาย 

Number (20,2) 1) ถาประเภทของรายการ การชดใชเปน 0   
    ใหสงคา 0 
2) ถาประเภทกลุมรายการเปน “EC”  
     ใหรายงานตามคาที่แทจริง เชน  
     ประมาณการคร้ังแรกสงยอด บวก 

ปรับปรุงลดประมาณการใหสงคา ลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการใหสงคา บวก 

1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 
   

1) กรณีสถานะเรียกรอง  
    = “CP”, “CS” จํานวน 
    เงินตองเปนคาติดลบ 
2) กรณีประเภทกลุม  
    รายการ = “P”, “S”  
    จํานวนเงินตองเปนคา 
    บวกเทานั้น 

A 

17.  สถานะของการสงขอมูล 
 

TransactionStatus 
 

สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 

String(1) กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลู 
ที่จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน  

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  

 A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

“U” (รายการแกไข) หรือ  
“C” (รายการยกเลิก) 

   “N”, “U”, “C” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

18.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
สํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิงในกรณีที่เปนการ
แกไข/ยกเลิก ขอมูล 

1) Not null/Not blank/    
    กรณีที่มีสถานะรายการเปน  
    “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุมรายการ, คร้ังที่ประมาณการสินไหม/จายสินไหม, ประเภทของรายการ, วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันทีอ่นมุัติจายสินไหม, 
                  ลําดับที่ของภยัภายใตกรมธรรมประกันภยัหนึ่งๆ, ประเภทของภยั 
                  หามระบุคาซํ้ากรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N” 
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4. ตารางการจายคาสนิไหมทดแทน 

   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ. กาํหนด  
(อางอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่สํานักงาน คปภ.กําหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสตองมีอยูในตารางที ่1 
3) ความยาวตองเทากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหม 
ตองตรงกับขอมูลสินไหมทดแทน 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  

A 

3.  คร้ังที่จายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq คร้ังที่จายสินไหมทดแทน Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า  
1) เลขที่สินไหมทดแทน+ 

คร้ังที่จายสินไหมตอง
สามารถอางอิงขอมูล 
ในฐานขอมูล  

      Data Center ได 

A 

4.  วันที่ของเช็ค/วันที่จายจริง ChequeDate วันที่ของเช็ค/วันที่จายจริง 
กรณีที่ไมไดเปนการจายดวยเช็ค  
หรือดราฟ ใหระบุวันที่จายจริง  
เชน วันที่จายเงินสด เปนตน  
โดยจัดสงเปนป ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กตอง 

(#) คียหลักของขอมูล 
 หามระบุซํ้า 

A 

5.  เลขที่กรมธรรมประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรมประกันภยั String(30) เลขที่กรมธรรมประกันภยัตองตรงกับขอมูล
กรมธรรมประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไมเกิน 30 ตัวอกัษร 

 A 

6.  วิธีการจายคาสินไหม PaidBy ใหระบุวาจายเปน  
“C” = เงินสด (Cash) 
“K” = เช็ค/ดราฟ 
“T” = การโอนเขาบญัช ี

(Transfer) 
“B” = ใหธนาคารเปน

ผูดําเนินการแทน (Bank) 
“O” = อื่นๆ (Other) 
 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
  “C”, “K”, “T”, “B”, “O” 
3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 
 

 A 

7.  เลขทีเ่ช็ค/ดราฟ ChequeNo เลขทีเ่ช็ค/ดราฟ String(20)  1) ความยาวไมเกิน 20 ตัวอกัษร  A 
8.  จํานวนเงินคาสินไหม 

และคาใชจาย  
ClaimAmt จํานวนเงินที่จายเงินสด หรือเช็ค  

หรืออื่นๆ  
 

Number(20,2)  1) Not null/Not blank 
2) ตองเปนตัวเลขเทานั้น 

 A 
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   ลาํดบัที ่ ชื่อขอมูลภาษาไทย 
ชื่อขอมูล

ภาษาอังกฤษ 
คําอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ขอกําหนดของฟลด 
การตรวจสอบขอมูล 

ขั้นตน 
การตรวจสอบขอมูล 

เชิงลึก 

* 

9.  สถานะของการสงขอมูล TransactionStatus สถานะของการสงขอมูล 
“N” = รายการใหม 
“U” = รายการแกไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเปนการสงขอมูลเพื่อปรับปรุงขอมลูที่
จัดสงใหสํานักงาน คปภ. ใหใสรหัสเปน 
“U” (รายการแกไข) หรือ “C” (รายการ
ยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ตองมีคาเปน  
    “N”, “U”, “C” 

3) ความยาวตองเทากบั 1 ตัวอกัษร 

 A 

10.  หมายเลขอางอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอางอิงที่ออกใหโดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
สํานักงาน คปภ. 

String(35) ใสคาหมายเลขอางอิง 
ในกรณีที่เปนการแกไข/ยกเลิก ขอมูล 

1) Not null/Not blank/    
   กรณีที่มีสถานะรายการเปน  
    “U”, “C” 
2) ความยาวไมเกิน 35 ตัวอกัษร 

 A 

 
UหมายเหตุU :   # คียหลักของขอมูล (Primary Key) ประกอบดวย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, คร้ังที่จายสินไหมทดแทน, วันที่ของเช็ค/วันที่จายจริง 
                    หามระบุคาซํ้ากรณีสงสถานะของการสงขอมูลเปน “N”
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1. ลําดับที่ของภัยภายใตกรมธรรมประกันภัย (LocationSeq) ในลําดับที่ 4 ของตารางแบบกรมธรรมประกนัภยัใชกับกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลายสถาน
ที่ต้ังทรัพยสิน หรือกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลายประเภทภยัเทานั้น โดยมีขอปฏิบัติดังนี ้

คําอธบิายเพ่ิมเติม 

1.1. ถาเปนกรมธรรมประกันภัยที่คุมครองสถานที่ต้ังทรัพยสินเดียวและ หรือลักษณะภัยประเภทเดียว (Normal Policy) ใหลําดับที่ของภยัเปน 0  
1.2. ถาเปนกรมธรรมประกันภัยประกันภัยรวม (Co-insurance/ Cosigned Policy) ใหลําดับที่ของภยัเปน 0 (ศูนย) 
1.3. ถาเปนกรมธรรมประกันภัยที่คุมครองหลายสถานที่ต้ังทรัพยสิน หรือกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลายประเภทภัย (Multi-locations Policy or   

Multi-risks Policy) 
1.3.1. รายการที่เปนยอดรวมของทุกสถานที่ต้ังทรัพยสินหรือทุกประเภทภยั   ใหลําดับที่ของภัยเปน 0 (ศูนย) 

*** ในบางชองขอมูลที่อาจเปนหลายรหสั เชน รหัสบล็อก (Block) หรือรหัสภัยตัวเอง (Occupancy Code) ใหระบุเปน 
     รหัสไมทราบ เชน 9999 สําหรับรหสับล็อก และรหัสภยัตัวเอง *** 

1.3.2. รายการทีแ่สดงรายละเอียดของแตละสถานที่ต้ังทรัพยสินหรือประเภทภัย ใหลําดับที่ของภยัเปน 1,2,3, …  (ขึ้นอยูกบัจํานวนสถานที่ต้ังทรัพยสิน
หรือประเภทภยัของกรมธรรมประกันภยันั้นๆ) 

2. ประเภทของกรมธรรม ในลําดับที ่5 ของชุดขอมูลกรมธรรมประกันภยั 
ตัวอักษรที่ 1= ประเภทของกรมธรรมประกันภัยม ี2 ประเภทคือ 
   “1”= กรมธรรมประกันภัยที่คุมครองสถานที่ต้ังทรัพยสินเดียว และหรือลักษณะภัยประเภทเดียว (Normal Policy) 
   “2”= กรมธรรมประกันภัยที่คุมครองหลายสถานที่ต้ังทรัพยสิน หรือกรมธรรมประกันภยัที่คุมครองหลาย 
                             ประเภทภัย(Multi-location Policy or Multi-risks Policy) 
ตัวอักษรที่ 2 = ชนิดของรายการขอมูล มี 3 ประเภท คือ 
   “N” = กรมธรรมประกันภยัที่ทําประกนัภัยใหม (New Policy) 
    “R” = กรมธรรมประกันภยัตออาย ุ(Renew) 
    “E” = สลักหลัง (Endorsement) 

3. ลําดับที่ 70-72 ของตารางกรมธรรมประกันภยั ใหรายงานจาํนวนเงินตามยอดรวมของทุกสถานที่ต้ังทรัพยสินหรือทุกประเภทภัย 

4. ประเภทกลุมรายการในลําดับที ่ 3 ตารางแบบรายการสินไหมทดแทน 
4.1. กรณีรายการที่สงเขามาเปนรายการUปดUเร่ืองสินไหม โดยที่ไมมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของจํานวนเงินประมาณการ หรือจํานวนเงินจาย ใหระบ ุประเภท

กลุมรายการ = ‘EC’  ยกตัวอยางเชน 
 
คร้ังที่
รายงาน 

ประเภทกลุมรายการ 
(ลําดับที่ 3) 

คร้ังที่ประมาณการ
สินไหม/จายสินไหม 

(ลําดับที่ 4) 

ประเภทของรายการ 
(ลําดับที่ 5) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ลําดับที่ 13) 

จํานวนเงินคาสินไหม
และคาใชจาย 
(ลําดับที่ 16) 

1 EC 1 1  (คาสินไหม) 1 8,000.00 
2 EC 2 2  (คาสํารวจภยั) 1 800.00 
2 EC 2 1  (คาสินไหม) 1 -3,000.00 
3 P 2 1 1 5,000.00 
4 P 3 2 1 800.00 
5 EC 4 0 2 0.00 
 
จากตัวอยางคร้ังที่รายงาน คร้ังที่ 2 -- >  จะเปนการสงรายการประมาณการสินไหม คร้ังที่ 2 โดยการประมาณการนั้น มีทั้งการประมาณการคาสินไหม 
และการประมาณการคาสํารวจ ดังนั้น ลําดับรายการ จึงเปน 1 และ 2 ตามลําดับ  

 
4.2. กรณีรายการที่สงเขามาเปนรายการจายพรอมปดเร่ือง หรือเปนรายการ adjust ประมาณการพรอมปดเร่ืองเลย การรายงานขอมูลจะเปนดังนี้  

 
4.2.1. กรณีจายพรอมปดเร่ือง 
 
 

คร้ังที่
รายงาน 

ประเภทกลุมรายการ 
(ลําดับที่3) 

คร้ังที่ประมาณการ
สินไหม/จายสินไหม 

 (ลําดับที่ 4) 

ประเภทรายการ 
(ลําดับที่ 5) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ลําดับที่ 13) 

จํานวนเงินคาสินไหม
และคาใชจาย 
(ลําดับที่ 16) 

1 EC 1 1 (คาสินไหม) 1 8,000.00 
2 P 2 1 2 8,000.00 
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4.2.2. กรณีมีการ Adjust ประมาณการพรอมปดเร่ือง 
 

คร้ังที่
รายงาน 

ประเภทกลุมรายการ 
(ลําดับที่ 3) 

คร้ังที่ประมาณการ
สินไหม/จายสินไหม 

 (ลําดับที่ 4) 

ประเภทรายการ 
(ลําดับที่ 5) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ลําดับที่ 13) 

จํานวนเงินคาสินไหม
และคาใชจาย 
(ลําดับที่ 16) 

1 EC 1 1  (คาสินไหม) 1 8,000.00 
1 EC 1 2  (คาสํารวจภยั) 1 800.00 
2 P 2 1 1 7,000.00 
3 P 3 2 1 800.00 
4 EC 4 1 2 -1,000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
รหัสมาตรฐานสําหรับ 

การประกันภัยทรัพยสิน 

(ประกันอัคคีภัยและประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสนิ) 
 



ก-1 
 

 

ตารางท่ี 1  รหัสบริษัทประกันภยั 
 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2002 บริษัท ประกันคุมภยั จํากัด )มหาชน(  SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2005 บริษัท สหนิรภยัประกันภัย จํากัด )มหาชน(  UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2006 บริษัท สยามซิต้ีประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2007 บริษัท นําสินประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2008 บริษัท ไชนาอินชัวรันส (ไทย) จาํกัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

2009 บริษัท จรัญประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2010 บริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จาํกดั )มหาชน(  AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ จํากัด สาขาประเทศ
ไทย 

MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 

2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส จาํกัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 

2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2016 บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด )มหาชน(  MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2018 บริษัท ไทยไพบูลยประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จํากัด )มหาชน(  KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2020 บริษัท เทเวศประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2022 บริษัท กมลประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด )มหาชน(  THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด )มหาชน(  BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั )ประเทศไทย (จํากัด 
)มหาชน(  

TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2029 บริษัท ไทยศรีประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2032 บริษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จาํกัด )มหาชน(  PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จาํกัด )มหาชน(  THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2034 บริษัท นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2040 บริษัท สินทรัพยประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด )มหาชน(  SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั )ประเทศไทย (จํากัด 
)มหาชน(  

MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2047 บริษัท สามัคคีประกันภยั จํากัด )มหาชน(  SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด )มหาชน(  ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกจิประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด )มหาชน(  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด )มหาชน(  AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจ ีประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จํากัด )มหาชน(  THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภยั จาํกัด )มหาชน(  THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จํากัด )มหาชน(  BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จาํกัด )มหาชน(  SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภยั จาํกัด (มหาชน) ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกนา ประกันภัย จํากัด )มหาชน(  CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภยั (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟนิกซ ประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด )มหาชน(  THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด )มหาชน(  TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด )มหาชน(  PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจาพระยาประกันภยั จํากัด )มหาชน(  CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด )มหาชน(  INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนยประกันภยั จํากัด )มหาชน(  SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จาํกัด (ประกันวินาศภยั) สาขาประเทศไทย AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND 
BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส อินชัวรันซ จํากัด สาขา
ประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด )มหาชน(  MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จาํกัด )มหาชน(  THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  
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ตารางท่ี 2 ลกัษณะของความเสยีหาย (Nature of Loss) 

รหัส ความหมาย 

001 ไฟไหม                                                           

002 ฟาผา 

003 การระเบิดของกาซ 

004 ภัยลมพาย ุ  

005 ภัยจากลูกเหบ็ 

006 ภัยระเบิด 

007 ภัยจากอากาศยาน 

008 ภัยจากยวดยานพาหนะ 

009 ภัยจากควัน                                                         

010 ภัยจากแผนดินไหว 

011 ภัยน้ําทวม อุทกภยั 

012 ภัยเนื่องจากน้ํา 

013 
ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทาํอันมีเจตนาราย( ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมืองศาสนา 
หรือลัทธินิยม) 

014 ภัยจากการลุกไหมหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

015 ภัยจากการระอุหรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ 

016 ภัยตอเคร่ืองไฟฟา 

017 โจรกรรม 

018 คาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว 

019 อุทกภยั  )ภัยพิบัติ(  

020 ธรณีภัยพิบัติ )ภยัพิบัติ(  

021 วาตภยั )ภัยพบิัติ(  

  022 อุบัติเหตุอื่นๆ 

997 รอสํารวจภยั 

998 รอพิสูจนหลักฐาน 

999 อื่นๆ 
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ตารางท่ี 3  รหัสจงัหวัด, อําเภอ, ตําบล (ตัวอยาง) 

ให Download รหัสท้ังหมดไดที่ www.oic.or.th 

รหัส(Code) ชื่อจังหวัด ชื่ออําเภอ ชื่อตําบล 
100000 กรุงเทพมหานคร     
100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   
100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวงั 
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย 
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพธิ 
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สําราญราษฎร 
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจาพอเสือ 
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงชา 
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บานพานถม 
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วดัสามพระยา 
100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ   
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ ดุสติ 
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ วชิรพยาบาล 
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ สวนจติรลดา 
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ ส่ีแยกมหานาค 
100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ บางซ่ือ 
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ ถนนนครไชยศรี 
100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสติ สามเสนใน 
100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุมราย 
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คูฝงเหนือ 
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลําผักช ี
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ลําตอยต่ิง 
100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ตารางท่ี 4 รหัสประเทศ อางอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารบูา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมูเกาะโอลันด Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอรรา Andorra 
ANT เนเธอแลนดแอนทิลลสิ  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส United Arab Emirates 
ARG อารเจตนิา Argentina 
ARM อารเมเนีย Armenia 
ASM อเมรกินัซามัว American Samoa 
ASN กลุมประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตารกตกิา Antarctica 
ATF ดนิแดนเฟรนชเซาเทิรนและแอนตารกตกิแลนส French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนตกิาและบารบดูา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลยี Australia 
AUT ออสเตรยี  Austria 
AZE อารเซอรไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนด ี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินตเอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูรกนิาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรยี Bulgaria 
BHR บาหเรน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซง็บารเตเลมี Saint Barthélemy 
BLR เบลารสุ Belarus 
BLZ เบลซี Belize 
BMU เบอรมิวดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บารเบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรไูนคารสุซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดนิแดนหมูเกาะโคโคส )คลีงิ(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอรแลนด Switzerland 
CHL ชิลี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดวิวัร Côte d'Ivoire 

CMR แคเมอรนู Cameroon 
COD สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมูเกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
CPV กาบูวดี Cabo Verde 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CRI คอสตารกิา Costa Rica 
CUB ควิบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอรซอว  Curaçao 
CXR เกาะครสิตมาส Christmas Island 
CYM หมูเกาะเคยแมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมนี Germany 
DJI จิบูต ี Djibouti 

DMA โดมินิกา Dominica 
DNK เดนมารก  Danmark 
DOM สหรัสโดมิกัน Dominican Republic 
DZA แอลจีเรยี Algeria 
ECU เอกวาดอร Ecuador 
EGY อียิปต Egypt 
ERI เอรเิทรยี Eritrea 
ESH เวสเทิรนสะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปย Ethiopia 
FIN ฟนแลนด Finland 
FJI ฟจ ิ Fiji 
FLK หมูเกาะฟอลกแลนด )มัลวีนัส(  Falkland Islands (Malvinas) 
FRA ฝรั่งเศส France 
FRO หมูเกาะแฟโร Faroe Islands 
FSM ไมโครนีเซยี Micronesia 
GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอรเจีย Georgia 
GGY เกิรนซีร Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร  Gibraltar 
GIN กินี Guinea 
GLP กวาเดอลปู Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea 
GRC กรซี Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรนีแลนด  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนชเกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮองกง Hong Kong 
HMD หมูเกาะเฮิรดและหมูเกาะแมกดอนัลด Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดูรัส Honduras 
HRV โครเอเซยี Croatia 
HTI เฮต ิ Haiti 
HUN ฮงัการี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอินเดียนโอเชียนเทรริทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอรแลนด Ireland 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหราน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรัก Iraq 
ISL ไอซแลนด  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอรซีย Jersey 
JOR จอรแดน Jordan 
JPN ญี่ปุน Japan 
KAZ คาซคัสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีรกีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาต ี Kiribati 
KNA เซนตศิตสและเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต Republic of Korea 
KWT คเูวต Kuwait 
LAO สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนตลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลกิเตนสไตน Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิรก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเกา Macao 
MAF แซง็ -มารแต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมร็อกโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรฐัมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ Madagascar 
MDV มัลดีฟส Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมูเกาะมารแซลล Marshall Islands 
MKD สาธารณรฐัมาซโิดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาลี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พมา Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลยี Mongolia 
MNP หมูเกาะนอรเทิรนมาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซมับิก Mozambique 
MRT มอรเิตเนีย Mauritania 
MSR มอนตเซอรรัต Montserrat 
MTQ มารตินิก Martinique 
MUS เมริเซียส Mauritius 
MWI สาธารณรฐัมาลาวี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซยี Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 
NER ไนเจอร Niger 
NFK เกาะนอรฟอลก Norfolk Island 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากัว Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด Netherlands 
NOR นอรเวย Norway 
NPL สหพนัธสาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอูรู Nauru 
NZL นิวซแีลนด New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมูเกาะพิตแครน Pitcairn Islands 
PER เปร ู Peru 
PHL ฟลิปปนส Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปวนิวกินี Papua New Guinea 
POL สาธารณรฐัโปแลนด Republic of Poland 
PRI เปอรโตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตเุกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รฐัปาเลสไตน State of Palestine 
PYF เฟรนชโปลินีเซีย French Polynesia 
QAT กาตาร Qatar 
REU เรอูเนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดอิาระเบีย Saudi Arabia 
SCG กลุมประเทศเชงเกน Schengen 
SDN ซดูาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร Singapore 
SGS เกาะเซาทจอรเจียและหมูเกาะเซาทแซนดวิช South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนตเฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบารและยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมูเกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียรราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซลัวาดอร El Salvador 
SMR ซานมารโีน  San Marino 
SOM โซมาเลยี  Somalia 
SPM แซงปแยรและมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอรเบีย Serbia 
SSD ซดูานใต  South Sudan 
STP เซาตเูมและปรนิซปิ Sao Tome and Principe 
SUR ซรูนิาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซแิลนด Swaziland 
SXM ชินตมารเติน Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
TCA หมูเกาะเติรกและหมูเกาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจิกสิถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เตริกเมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ตมิอร -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตรุกี Turkey 
TUV ตวูาล ู Tuvalu 
TWN ไตหวันสาธารณรัฐจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรฐัแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเลก็รอบนอกของสหรฐัอเมรกิา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรุกวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรัฐวาติกัน State of the Vatican City 
VCT เซนตวนิเซนตและเกรนาดนีส Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรฐัโบลวีารแหงเวเนซเุอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมูเกาะบริติซเวอรจิน British Virgin Islands 
VIR หมูเกาะเวอรจินของสหรัฐอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาตู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 
WRW เวิลดวายด Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซมิบับเว Zimbabwe 
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ภาพโครงสรางตารางขอมูลประกันภัยทรัพยสิน 
 

 

 

 

 

 

 

 



ก-12 
 

ภาพโครงสราง  XML  FILE  ขอมูลประกันภัยทรัพยสิน 

POLICY   FIRE

KEY  GROUP  NODE

     CompanyCode

     PolicyNumber

     EndorsementNumber

XML   STRUCTURE  ; ประกนัภยัทรัพย สิน

LOCATION  NODE

    LocationSeq

    ……

    TransactionStatus

    ReferenceNumber

INSURED  NODE

      InsuredSeq

    ………

    TransactionStatus

     Reference Number

RECEIVABLE  FIRE

RECEIVABLE  NODE

         CompanyCode

         PolicyNumber

         EndorsementNumber

        ReceiptDateFromInsured

        …..

        ….

        TransactionStatus

         ReferenceNumber

กรมธรรม&สลักหลัง&ผู เอาประกัน การรับเบีย้ประกนัภัย

LOCATION  NODE

    

LOCATION  NODE

    

INSURED  NODE

POLICY  FIRE

CLAIM   FIRE

KEY  GROUP  NODE

          CompanyCode

         ClaimNumber

         ClaimGroup

        AccountingDate 

         ClaimSeq

INFO NODE

        ClaimType       

        PolicyNumber

       …..

      TransactionStatus

      ReferenceNumber

สินไหมทดแทน&รับคนื
PAYABLE   FIRE

PAYABLE  NODE

       CompanyCode

       ClaimNumber

       ClaimPaidSeq

       ChequeDate

       …..

       TransactionStatus

       ReferenceNumber

การจายสินไหมทดแทน

RECEIVABLE  FIRE

CLAIM   FIRE

PAYABLE   FIRE

INFO NODE

        ClaimType

        AccountingDate        

        PolicyNumber

       …..

      TransactionStatus

      ReferenceNumber

AS  AT   25  Feb.  2015
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ชดุขอมลูรายการกรมธรรม ตัวอยางชื่อแฟม : FI_PO_A01_9999_201502_1.XML 

ตัวอยาง XML File 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!--กรณีกรมธรรม มี 1 location มีผูเอาประกันภัย 1 คน --> 

<FIPolicyEndorse> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>PO</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

  </XMLHeader> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FI-PO-0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

  <FILocation> 

   <PolicyType>1N</PolicyType > 
   <Coinsurance>1</Coinsurance > 
   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
   <DataType>1</DataType > 
   <Category>D</Category> 
   <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
   <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
   <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
   <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
   <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
   <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
   <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
   <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
   <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
   <Distribution>01</Distribution> 
   <LocationSeq>0</LocationSeq> 
   <Location>อาคาร1</Location> 
   <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
   <CountryCode>THA</CountryCode> 

<BlockCode>A</BlockCode> 
   <RiskFlag>I</RiskFlag> 
   <SumInsuredAmt>300000</SumInsuredAmt> 
   <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
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   <SurchargeRate>0</SurchargeRate>   
   <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
   <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
   <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
   <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
   <FirePremiumSection1>8000</FirePremiumSection1> 
   <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
   <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
   <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
   <OccupancyCode>1002</OccupancyCode> 
   <RiskCode>8801</RiskCode> 
   <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
   <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
   <Column>1</Column> 
   <Beam>1</Beam> 
   <Floor>1</Floor> 
   <Wall>1</Wall> 
   <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
   <InternalArea>400</InternalArea> 
   <Latitude></Latitude> 
   <Longitude></Longitude> 
   <SumInsuredOfBuilding>300000</SumInsuredOfBuilding> 
   <SumInsuredOfFurniture>0</SumInsuredOfFurniture> 
   <SumInsuredOfStock>0</SumInsuredOfStock> 
   <SumInsuredOfMachine>0</SumInsuredOfMachine> 
   <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
   <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 

<SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
   <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
   <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
   <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
   <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
   <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
   <SumInsuredOfStorm>300000</SumInsuredOfStorm> 
   <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
   <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
   <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
   <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
   <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
   <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
   <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
   <SumInsuredOfEarthquake>300000</SumInsuredOfEarthquake> 
   <SumInsuredOfElectrical>0</SumInsuredOfElectrical> 
   <SumInsuredOfExplosion>0</SumInsuredOfExplosion> 
   <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
   <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
   <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
   <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt> 
   <DeductibleText></DeductibleText> 
   <CommissionAmt>4000</CommissionAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
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   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
  </FILocation> 
 
  <FIInsured> 

   <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 
   <InsuredType>1</InsuredType> 
   <InsuredName>นายเดนชัย หาวหาญ</InsuredName> 

<InsuredAddress>145 ซอยโดดเด่ียว ถ.เพชรหาญ</InsuredAddress> 
   <InsuredProvinceDistrictSub >100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
   <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode > 
   <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
   <InsuredCitizenId>1234508878093</InsuredCitizenId> 
   <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
   <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
   <Beneficiary2></Beneficiary2> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </FIInsured> 

  </FIData> 
 
<!--กรณีกรมธรรม มี 1 location มีผูเอาประกันภัย 2 คน --> 

 <FIData> 

 <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
 <PolicyNumber>FI-PO-0002</PolicyNumber> 
 <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

 <FILocation> 

  <PolicyType >1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance > 
  <BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType> 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 

<EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>01</Distribution> 
  <LocationSeq>0</LocationSeq> 
  <Location>location1</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
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  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>3500000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>8500</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
  <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1002</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8801</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>1</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 

<InternalArea>400</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>3500000</SumInsuredOfBuilding> 
  <SumInsuredOfFurniture>3500000</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>3500000</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>3500000</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
  <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>3500000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
  <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>3500000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>0</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>0</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
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  <DeductibleText></DeductibleText> 
<CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 

  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FILocation> 

 <FIInsured> 

  <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นายสมชาย แกวสี</InsuredName> 
  <InsuredAddress>145 ซอยวชิรธรรมสาธิต อาคารเปรมจิต</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>1234500000093</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 

 <FIInsured> 

  <InsuredSeq>2</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นางสมหญิง แกวสี</InsuredName> 
  <InsuredAddress>145 ซอยวชิรธรรมสาธิต อาคารเปรมจิต</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>1234500000094</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 

<TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 

 </FIData> 

<!--กรณีกรมธรรม มี  2 location มีผูเอาประกันภัย  2 คน --> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FI-PO-0003</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

 <FILocation> 

  <PolicyType>1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance > 
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  <BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType > 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
  <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>01</Distribution> 
  <LocationSeq>0</LocationSeq> 
  <Location>location2</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict>   

<CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>900000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>5000</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
  <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1001</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8001</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>1</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
  <InternalArea>400</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>300000</SumInsuredOfBuilding> 
  <SumInsuredOfFurniture>200000</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>200000</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>200000</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers>   

<SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
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  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>300000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
  <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>300000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>100000</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>300000</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
  <DeductibleText></DeductibleText> 
  <CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber>  

 </FILocation>  

 <FILocation> 

  <PolicyType>1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance >  

<BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType > 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
  <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <Distribution>01</Distribution>  
  <LocationSeq>1</LocationSeq> 
  <Location>location1</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>900000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
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  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>5000</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant>  

<NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1001</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8001</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>1</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
  <InternalArea>400</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>200000</SumInsuredOfBuilding> 
  <SumInsuredOfFurniture>200000</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>200000</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>200000</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
  <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>200000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft>   

<SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>200000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>0</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>200000</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
  <DeductibleText></DeductibleText> 
  <CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
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  <ReferenceNumber></ReferenceNumber>   

 </FILocation> 

 <FILocation> 

  <PolicyType>1N</PolicyType > 
  <Coinsurance>1</Coinsurance > 
  <BusinessClass>01</BusinessClass> 
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq> 
  <DataType>1</DataType > 
  <Category>D</Category> 
  <AccountingDate>20140103</AccountingDate> 
  <IssuedDate>20140103</IssuedDate> 
  <AgreeDate>20140103</AgreeDate> 
  <EndorsementEffectiveDate></EndorsementEffectiveDate> 
  <EffectiveDate>20140103</EffectiveDate> 
  <ExpiryDate>20150103</ExpiryDate> 
  <EffectiveDateSection2></EffectiveDateSection2> 
  <ExpiryDateSection2></ExpiryDateSection2> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense>   

<Distribution>01</Distribution> 
  <LocationSeq>2</LocationSeq> 
  <Location>location2</Location> 
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict> 
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <BlockCode>A</BlockCode> 
  <RiskFlag>I</RiskFlag> 
  <SumInsuredAmt>100000</SumInsuredAmt> 
  <PremiumRate>0.25</PremiumRate> 
  <SurchargeRate>0</SurchargeRate> 
  <FeProtectionDiscountRate>0</FeProtectionDiscountRate> 
  <FePreventiondiscountRate>0</FePreventiondiscountRate> 
  <OtherDiscountRate>0</OtherDiscountRate> 
  <FireAdditionalPremium>0</FireAdditionalPremium> 
  <FirePremiumSection1>5000</FirePremiumSection1> 
  <FirePremiumSection2>0</FirePremiumSection2> 
  <OwnerOrTenant>O</OwnerOrTenant> 
  <NumberOfStorey>0</NumberOfStorey> 
  <OccupancyCode>1001</OccupancyCode> 
  <RiskCode>8001</RiskCode> 
  <ClassOfBuilding>1</ClassOfBuilding> 
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 
  <Column>0</Column> 
  <Beam>1</Beam> 
  <Floor>1</Floor> 
  <Wall>1</Wall> 
  <NumberOfUnit>1</NumberOfUnit> 
  <InternalArea>500x200</InternalArea> 
  <Latitude></Latitude> 
  <Longitude></Longitude> 
  <SumInsuredOfBuilding>100000</SumInsuredOfBuilding>   
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<SumInsuredOfFurniture>0</SumInsuredOfFurniture> 
  <SumInsuredOfStock>0</SumInsuredOfStock> 
  <SumInsuredOfMachine>0</SumInsuredOfMachine> 
  <SumInsuredOfOthers>0</SumInsuredOfOthers> 
  <SumInsuredNotSplit>0</SumInsuredNotSplit> 
  <SumInsuredOfSection2>0</SumInsuredOfSection2> 
  <IarPremiumSection1>0</IarPremiumSection1> 
  <IarPremiumSection2>0</IarPremiumSection2> 
  <SumInsuredOfBI>0</SumInsuredOfBI> 
  <PremiumOfBI>0</PremiumOfBI> 
  <SumInsuredOfDwellingRental>0</SumInsuredOfDwellingRental> 
  <SumInsuredOfStorm>100000</SumInsuredOfStorm> 
  <SumInsuredOfVehicles>0</SumInsuredOfVehicles> 
  <SumInsuredOfFlare>0</SumInsuredOfFlare> 
  <SumInsuredOfSmoulder>0</SumInsuredOfSmoulder> 
  <SumInsuredOfSmoke>0</SumInsuredOfSmoke> 
  <SumInsuredOfAircraft>0</SumInsuredOfAircraft> 
  <SumInsuredOfFlood>0</SumInsuredOfFlood> 
  <SumInsuredOfWater>0</SumInsuredOfWater> 
  <SumInsuredOfEarthquake>100000</SumInsuredOfEarthquake> 
  <SumInsuredOfElectrical>100000</SumInsuredOfElectrical> 
  <SumInsuredOfExplosion>100000</SumInsuredOfExplosion> 
  <SumInsuredOfStrike>0</SumInsuredOfStrike> 
  <SumInsuredOfHail>0</SumInsuredOfHail> 
  <SumInsuredOfOtherAccident>0</SumInsuredOfOtherAccident> 
  <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt> 
  <DeductibleText></DeductibleText> 
  <CommissionAmt>4700</CommissionAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
 </FILocation> 

<FIInsured> 
  <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นางสมหญิง ดีใจ</InsuredName> 
  <InsuredAddress>45 ซอยสาธิต6 อาคารจริงใจ</InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>1234500855093</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>2</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>บตุร-ธดิา</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 
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 <FIInsured> 

  <InsuredSeq>2</InsuredSeq> 
  <InsuredType>1</InsuredType> 
  <InsuredName>นางสมใจ กลางดง</InsuredName> 
  <InsuredAddress>145 ซอยอุทยั </InsuredAddress> 
  <InsuredProvinceDistrictSub>100139</InsuredProvinceDistrictSub> 
  <InsuredZipCode>10320</InsuredZipCode> 
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode> 
  <InsuredCitizenId>12345488999554</InsuredCitizenId> 
  <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 
  <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1> 
  <Beneficiary2></Beneficiary2> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIInsured> 

</FIData> 

</FIPolicyEndorse> 
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ตารางการรับ/คืนเบ้ียประกนัภัย ตัวอยางชื่อแฟม : FI_RV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<FIReceive> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>RV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <FIData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20140203</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20140203</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>2000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
  </FIData> 

  <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>FIPOL0002</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>E0001</EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20140415</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20140415</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>LIC/1010</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>1000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIData> 

</FIReceive> 
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ตารางรายการสนิไหมทดแทน ตัวอยางชื่อแฟม : FI_CL_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<FIClaimRecovery> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>CL</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <FIData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>C0001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 
  <AccountingDate>20141101</AccountingDate>   

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>1</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <CoverageType>1</CoverageType> 
   <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>1</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
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   <CoverageType>2</CoverageType> 
   <ClaimAmt>3000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>2</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <CoverageType>1</CoverageType> 
   <ClaimAmt>2000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <BusinessClass>01</BusinessClass> 
   <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
   <NotifyDate>20141102</NotifyDate> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>004</ClaimCause> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <LocationSeq>2</LocationSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <CoverageType>2</CoverageType> 
   <ClaimAmt>3000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 
 </FIData>  

</FIClaimRecovery> 
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ตารางการจายคาสนิไหมทดแทน ตัวอยางชือ่แฟม : FI_PV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<FIPayment> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>FI</InsuranceClass>  
    <Document>PV</Document>  
   <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>FIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>D</PaidBy> 
  <ChequeNo>1234567</ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141215</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIData> 

 <FIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>FIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>2</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>FIPOL0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>C</PaidBy> 
  <ChequeNo></ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141230</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>25000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </FIData> 

</FIPayment> 
 

 

 

 



 
ใช้ส ำหรับประกอบกำรประชมุ วนัที ่21 มกรำคม 2558 

แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

 

  หน้า 
1 ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย  
 1.1 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1 
 1.2 ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 7 
2 ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 9 
3 ตารางรายการสินไหมทดแทน 10 
4 ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 13 
5 ภาคผนวก  
 รหัสมาตรฐานส าหรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  
 ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภยั ก-1 
 ตารางที่ 2 รหัสประเภทสินค้า (Type of Cargo) ก-3 
 ตารางที่ 3 รหัสประเทศ ต้นทาง/ปลายทาง อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO3166-1 (Alpha-3) ก-6 
 ตารางที่ 4 ลักษณะของความเสียหาย (Nature of Loss) ก-11 
 ตารางที่ 5 รหัสลักษณะการบรรจุหีบห่อ (Type of Packaging) ก-11 
 ตารางที่ 6 รหัสประเภทของเรือ (Type of Ships) ก-12 
 ตารางที่ 7 รหัสชั้นของเรือ (Classification) ก-12 
 ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล (ตัวอยา่ง) ก-13 
 ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ก-14 
 ภาพโครงสร้าง  XML File ข้อมูลประกนัภัยทางทะลและการขนส่ง ก-15 
 ตัวอยา่ง XML File ก-16 

 

      สัญลักษณภ์ายในเอกสารในส่วนของคอลัมน์   

“U” หมายถึง รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการขอ้มูลการประกันภยัทางทะลและการขนส่ง 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2545  ลงวันที่ 10 เมษายน 2545 

“A” หมายถึง รายละเอียดที่เพิม่เตมิจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภยัทางทะลและการขนส่ง 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2545  ลงวันที่ 10 เมษายน 2545 

“ ” หมายถึง รายละเอียดที่ไมเ่ปลีย่นแปลงจากโครงสรา้งตามแบบรายการข้อมูลการประกันภัยทางทะลและการขนส่ง 
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 14/2545  ลงวันที่ 10 เมษายน 2545 

 



 

 
ใช้ส ำหรับประกอบกำรประชมุ วนัที ่27 มกรำคม 2558 

 
 

รายละเอียดแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง 

ให้บริษัทประกันภยัจัดส่งข้อมูลการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล XML File 

1. ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย มีตารางรายละเอยีดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 2 ตารางคือ 
1.1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
1.2. ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PO_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : MR_PO_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหต ุ      
         1) ก าหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภยัและผู้รบัประโยชน์ ในโครงสร้าง XML File  เดียวกัน 
         2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภยั  มีผู้เอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภยัให้ครบ   เช่น   
                                มผีู้เอาประกนัภัยทั้งหมด 3 คน จะต้องส่งข้อมูล จ านวน 3 รายการ  เป็นต้น 
         3) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยและตารางผู้เอาประกันภยัและผู้รับประโยชน์ ก าหนดเพื่อการส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
                                และสลักหลงัในชุดตารางเดียวกัน 
         4) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

2. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี(ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : MR_RV_A01_9999_201502_1.XML  

หมายเหต ุ      
         1) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 
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3. ตารางรายการสินไหมทดแทน 
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “CL_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี(ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : MR_CL_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหต ุ      
         1) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก  

4. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MR_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี(ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : MR_PV_A01_9999_201502_1.XML 

หมายเหต ุ      
         1) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก  
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1. ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตามที่ส านกังาน 
คปภ. ก าหนด 
 (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัตามที่
บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

 

3.  ล าดับที่การขนส่ง ShipSeq ล าดับที่ของเท่ียวเรือ ภายใต้ Open 
Cover หรือ Open Policy หนึ่งๆ 

Number(5) ตามรายละเอยีดแนบขอ้ 1. 1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

 

4.  เลขที่สลักหลัง  EndorsementNumber เลขที่สลักหลังตามที่บริษัทประกันภยั
ก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
กรณีเป็นรายการสลักหลัง  
หรือประเภทรายการขอ้มูล 
ระบุค่าไม่เท่ากับ 1 
2) ความยาวไม่เกิน 30 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์
หลักก่อนถึงจะส่งรายการสลัก
หลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
กรมธรรม์ใน Data Centerได้ 

 

5.  ประเภทของรายการข้อมูล DataType ประเภทของรายการข้อมูล 
“1” = ข้อมูลกรมธรรม์ 
“2” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีที่มี
การปรับเบี้ยเพิ่ม 
“3” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีที่มี
การปรับเบี้ยลด 
“4” = ข้อมูลสลักหลังไม่มี
ผลกระทบกับเบี้ยประกันภัย 
“5” = สลักหลังเปลี่ยนแปลงผู้เอา
ประกันภยั 
“6” = ข้อมูลสลักหลังยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภยั 
“7” = ข้อมูลสลักหลังเพิ่มเท่ียวเรือ 
 

String(1)   1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”,“2” 
“3”,“4”,“5”,“6”,“7” 
 

  

6.  ประเภทกลุ่มกรมธรรม ์ PolicyGroup รหัสประเภทกลุ่มกรมธรรม ์ String(1)   1) Not null/Not blank  A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

“T” = ตากะฟุล (Takaful) 
“M” = ไมโคร (Micro) 
“C” = ตากะฟุลและไมโคร 
(Takaful  And Micro) 
“O” = ทั่วไป (Other) 

2) ต้องมีค่าเป็น “T”,“M”, 
“C”,“O” 
 

7.  ประกันภยัร่วม CoInsurance รหัสประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรว่ม 
“0”  = กรมธรรม์ประกันภยั 
          (Insurance Policy) 
“1”  = CO-Insurance Policy 
“2” = CO- Cosigned Policy 

String(1)   1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”,“1” 
หรือ "2” 

 A 

8.  ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย PolicyType ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย“CA” = 
ขนส่งสินค้าทางอากาศ 
“CS” = ขนส่งสินค้าทางทะเล 
“CT” = ขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก 
“CR” = ขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
“HL” = ประเภทตัวเรือ  
“LA” = ประเภทความรับผิด 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “CA”, CS”,  
“CT”,“CR”,“HL”,“LA” 
 

 A 

9.  ล าดับที่สลักหลัง EndorsementSeq ล าดับที่สลักหลัง Number(5) กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ก าหนดค่าเป็น 0 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  วันที่ออกเอกสาร  IssuedDate วันที่ออกเอกสาร 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 
 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  

11.  วันที่ท าสัญญา   AgreeDate วันที่ท าสัญญา 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

12.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate 
 

วันที่บันทึกรายการทางบัญช ี
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

13.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง   EndorsementEffectiveDate วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

  1) Not null/Not blank 
กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) ต้องมีรายการกรมธรรม์
หลักก่อนถึงจะส่งรายการ 
สลักหลังได้ 

A 

14.  วันที่เร่ิมต้นความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภยั/วันเดินเรือ 

EffectiveDateOrSailingDate 
 

วันที่เริ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
หรือ วันที่เรือออก 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 
 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  

15.  วันที่สิ้นสุดคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภยั  

ExpiryDate 
 

วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

ส าหรับกรณีกรมธรรม์
ประกันภยั รายป ี

1) Not null/Not blank 
กรณี กธ.ประกันภยัรายป ี

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 
16.  สถานะสินค้า StatusofGoods สถานะของสินค้า 

“I” = น าเข้า (Import) 
“E”= ส่งออก (Export)  
“L”= ภายในประเทศ (Inland) 
“O”= ขนส่งที่ไม่ได้ขนส่งผ่าน
ประเทศไทย 

String(1) ส าหรับกรณีกรมธรรม์ขนส่ง
สินค้า และกรมธรรม์
ประเภทความรับผิด 

 1) Not null/Not blank 
กรณีกรมธรรม์ขนส่งสินค้า 
และกรมธรรม์ประเภท   
ความรับผิด 
2) ต้องมีค่าเป็น 
“I”,“E”,“L”,“O” 

A 

17.  ประเภทของความรับผิด LiabilityType ประเภทของความรับผิด 
“C” = ผู้ขนส่ง (Carrier) , 
“O” = อื่นๆ (Others) 

String(1) ส าหรับกรณีกรมธรรม์
ประกันภยัความรับผิด 
“LA” 

1) Not null/Not blank 
กรณีกรมธรรม์ประเภท  
ความรับผิด 
2) ต้องมีค่าเป็น “C”, “O” 

  

18.  ชื่อยานพาหนะ Vessel ชื่อเรือ, ชื่อเท่ียวบิน, ทะเบียนรถ String(200)    A 
19.  เท่ียวการขนส่ง Voyage เท่ียวเรือ, เท่ียวบิน String(200)    A 
20.  ประเภทของเรือ  ShipType ประเภทของเรือ 

(อ้างอิงตารางที่ 6) 
String(3) ส าหรับกรณีกรมธรรม์

ประกันภยั ตัวเรือ 
 1) Not null/Not blank 

กรณี กรมธรรม์ตัวเรือ 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่6 

A 

21.  ปีที่สร้างเรือ  ShipBuiltYear ปีที่สร้างเรือ Year(4) ส าหรับกรณีกรมธรรม์
ประกันภยั ตัวเรือ 

1) ต้องระบุเป็น ปี ค.ศ. 
 

1) Not null/Not blank  
กรณีกรมธรรม์ตัวเรือ 
2) ความยาวต้องเท่ากบั  
4 หลัก 

 

22.  ประเภทสินค้า  CargoType ประเภทสินค้า 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(4) ส าหรับกรณีกรมธรรม์ขนส่ง
สินค้า และกรมธรรม์
ประเภทความรับผิด 

 1) Not null/Not blank 
กรณีกรมธรรม์ขนส่งสินค้า 
และกรมธรรม์ประเภท   
ความรับผิด 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่2 
 

 

23.  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์  PackagingType ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
(อ้างอิงตารางที่ 5) 

String(2) ส าหรับกรณีกรมธรรม์ขนส่ง
สินค้า  

 1) Not null/Not blank 
กรณี กรมธรรม์ขนส่งสินค้า 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่5 
 

 

24.  ประเทศต้นทาง StartCountry ประเทศต้นทาง 
(อ้างอิงตารางที่ 3) 

String(3) ส าหรับกรณีกรมธรรม์ขนส่ง
สินค้าที่สถานะสินค้าเป็น 
“I”,“E”,“O” 

 1) Not null/Not blank 
กรณี กรณีกรมธรรม์ขนส่ง
สินค้าที่สถานะสินค้าเป็น 
“I”,“E”,“O” 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่3 

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

 
25.  ประเทศปลายทาง DestinationCountry ประเทศปลายทาง 

(อ้างอิงตารางที่ 3) 
String(3) ส าหรับกรณีกรมธรรม์ขนส่ง

สินค้าที่สถานะสินค้าเป็น 
“I”,“E”,“O” 

 1) Not null/Not blank 
กรณี กรณีกรมธรรม์ขนส่ง
สินค้าที่สถานะสินค้าเป็น 
“I”,“E”,“O” 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่3 

 

26.  ประเภทของการรับประกันภยั Category ประเภทของการรับประกันภยั“D” = 
กรมธรรม์ประกันภยั    รับตรง 
(Direct) 

String(1) ระบุค่าตามที่ก าหนดเท่านั้น 1) Not null/Not blank  
2) ต้องมีค่าเป็น “D” 

 A 

27.  น้ าหนักเรือ  GrossTonnage น้ าหนักเรือ Number(15) ส าหรับกรณีกรมธรรม์
ประกันภยั ตัวเรือ 

1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not null/Not blank 
กรณีกรมธรรม์ตัวเรือ 
2) น้ าหนักเรือต้องมีค่า
มากกว่า 0 
 

A 

28.  รหัสชั้นของเรือ Classification รหัสชั้นของเรือ 
(อ้างอิงตารางที่ 7) 

String(3) ส าหรับกรณีกรมธรรม์
ประกันภยั ตัวเรือ 

 1) Not null/Not blank 
กรณีกรมธรรม์ตัวเรือ 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่7 

A 

29.  จ านวนเงินเอาประกันภยั  SumInsuredAmt จ านวนเงินเอาประกันภยั 
1) ถ้าเป็นการประกันภยัร่วม  
(Co-Insurance) ให้ระบุจ านวนเงิน
เอาประกันภัยในส่วนของบริษัทเอง  
2) ระบุค่ามากกวา่ หรือเท่าศูนย ์

Number(20)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

  

30.  อัตราเบี้ยประกันภัย PremiumRate อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม ์ Number(12,10)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

31.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิ  NetPremiumAmt จ านวนเงินเบี้ยประกันภยัสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 
- ถ้าเป็นการประกันภยัร่วม  
(Co-Insurance) ให้ระบุจ านวนเงิน
เอาประกันภัยในส่วนของบริษัทเอง 
ปกติมีค่าเป็นบวก ยกเว้นรายการ
แก้ไข กรณีผิดพลาด 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = 1  
เบี้ยประกันภัยต้อง >=0 
2) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = 2  
เบี้ยประกันภัยต้อง > 0  
3) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = 3  
เบี้ยประกันภัยต้อง < 0    
4) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = 4,5  

A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

เบี้ยประกันต้อง = 0 
5) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = 6  
เบี้ยประกันต้อง <= 0 
6) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = 7  
เบี้ยประกันต้อง >= 0 

32.  จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก DeductibleAmt จ านวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก Number(15,2)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น  A 
33.  ความรับผิดส่วนแรก DeductibleText เพื่อรองรับ ค่าเสียหายส่วนแรก String(200)    A 
34.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่านายหน้า Number(15,2)  

 
 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 A 

35.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันวินาศภัย ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน คปภ. 
 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท
ให้ใส่รหัสบริษัท (ตัวเลข 4 
หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 
ตัวอักษร 

1) ต้องสอดคล้องตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
คปภ. 

A 

36.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจ าหนา่ย ของบริษัท
ประกันภยั 
“01”=ตัวแทน (Agent) 
“02”=นายหน้า (Broker) 
“03”=ธนาคาร (Bancassurance) 
“04”=ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
“05”=ทางโทรศัพท ์        (Tele 
Maketing) 
“06”=ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับบริษัท 
(Walkin) 
“07”=ผ่านองค์กร (Worksite) 
“08”=ขายผ่านอินเตอร์เน็ต  
(Internet) 
“99”=อื่นๆ (Others) 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
“01”,“02”,…,“08”,“99” 

 A 

37.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ.  
ให้ใส่รหัสเป็น “U” (รายการ
แก้ไข) หรือ “C” (รายการ

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“N”,“U”,“C” 

 A 
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ล าดับที ่ ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

ยกเลิก) 
38.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 

Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank 
2) กรณีที่สถานะของการส่ง
ข้อมูลเป็น “U”,“C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 
ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, ล ำดบัที่ของเที่ยวเรือ, เลขที่สลักหลัง  

   ห้ำมระบุค่ำซ  ำกรีีส่งสาำนะของกำรส่งข้อมูลเป็น “N”
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1.2. ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั ตามที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
 (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่กรมธรรมป์ระกันภยั  PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั ตามที่
บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัต้องตรง
กับข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

3.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง ตามที่บริษัท
ประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank  
กรณีที่เป็นรายการสลักหลัง 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

4.  ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย InsuredSeq ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

5.  รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย InsuredType รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
“1” = บุคคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
         (Juristic Person) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”,“2” 

 A 

6.  ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย InsuredName ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภยั String(200)   1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

7.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั String(500)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

8.  รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล ProvinceDistrictSubDistrict รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล 
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ ให้
รายงาน “000000” 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที ่8 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 6ตัวอักษร 

 A 

9.  รหัสไปรษณีย์ ZipCode รหัสไปรษณีย์ String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ ให้
รายงาน “00000” 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 5ตัวอักษร 

 A 

10.  รหัสประเทศ CountryCode รหัสประเทศ String(3)   1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 3 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 
ตัวอักษร 

 A 

11.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบ
ทะเบียนการค้า/เลขที่ทะเบยีน 

InsuredCitizenId 
 

หมายเลขที่แสดงถึงผู้เอา
ประกันภยั เช่น เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน, เลขที่บัตร
ประชาชนคนต่างด้าว, เลขที่

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว 
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 
 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความ
ยาวเท่ากับ 13 ตัวอกัษร ให้
ท าการ Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 

A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

นิติบุคคลของผู้เอาประกันภัย หนังสือเดินทาง, เลขที่ใบทะเบียน 
การค้า,เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้เอาประกันภัย 

13 ตัวอักษร ให้ท าการ
ตรวจสอบวา่ต้องมีตัวอกัษร
ผสมในหมายเลขฯ ด้วย 

12.  รหัสแสดงว่าผู้รับประโยชน์เป็นผู้
เอาประกันภัยหรือไม ่

BeneficiaryIsInsuredFlag 
 

รหัสแสดงว่าผู้รับประโยชน์เป็นผู้
เอาประกันภัยด้วยหรือไม ่
“1” = ผู้เอาประกันภัย 
“2” = ผู้รับประโยชนอ์ื่น 
“3” =ไม่สามารถระบุได้ 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น“1”, “2”  หรือ
“3” 

 
 
 
 
 

A 

13.  ผู้รับประโยชน์คนที่ 1 Beneficiary1 ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร/
รหัสบัตรประชาชน, หรือเป็น
ข้อความ เช่น “ทายาทโดย     
ชอบธรรม” 

String(200) ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร/
รหัสบัตรประชาชน, หรือเป็น
ข้อความ เช่น “ทายาทโดย     
ชอบธรรม” 

1) Not null/Not blank  
2) ความยาวไม่เกิน 200 
ตัวอักษร 
 

 A 

14.  ผู้รับประโยชน์คนที่ 2 Beneficiary2 ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร/
รหัสบัตรประชาชน, หรือเป็น
ข้อความ เช่น “ทายาทโดย     
ชอบธรรม” 

String(200) ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร/
รหัสบัตรประชาชน, หรือเป็น
ข้อความ เช่น “ทายาทโดย     
ชอบธรรม” 

1) ความยาวไม่เกิน 200ตัวอักษร  A 

15.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. ให้
ใส่รหัสเป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“N”,“U”,“C” 

 A 

16.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank 
2) กรณีที่สถานะของการส่ง
ข้อมูลเป็น “U”,“C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ล าดับที่ผู้เอาประกันภยั 

   ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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2. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด 
 (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่ส านกังาน 
คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ใน 
ตารางที่  1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ที่บริษัท
ประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัต้องตรงกับ
ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

3.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลังที่บริษัทประกันภยั
ก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
กรณีที่เป็นรายการสักหลัง 
2) ความยาวไม่เกิน 30 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

4.  วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภยั ReceiptDateFromInsured วันที่รับเบี้ยประกันภยัจากผู้เอา
ประกันภยั โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

5.  วันที่รับเบี้ยจากตัวแทน/นายหน้า
ประกันภยั 

ReceiptDateFromAgentBroker วันที่รับเบี้ยประกันภยัจาก
ตัวแทน/นายหน้าประกันภยั 
 โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภัย
โดยตรงแล้ว ไม่ต้องรายงาน 

1) กรณีระบุค่า 
   ต้องมีรูปแบบวันที่ถกูต้อง 

 A 

6.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันภยั 

AgentBrokerLicense เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัยที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัทให้ใส่
รหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 
ตัวอักษร 

1) ต้องสอดคล้องตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
คปภ. 

A 

7.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number(15,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

8.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. ให้
ใส่รหัสเป็น “U” (รายการแก้ไข) หรือ 
“C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“N”,“U”,“C” 
 

 A 

9.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank 
2) กรณีที่สถานะของการส่ง
ข้อมูลเป็น “U”,“C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 
ตัวอักษร 

 A 

หมายเหต ุ : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, วันที่รับเบี ยจำกผู้เอำประกันภัย 

     ห้ำมระบุค่ำซ  ำกรีีส่งสาำนะของกำรส่งข้อมูลเป็น “N” 
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3. ตารางรายการสินไหมทดแทน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน  ClaimNumber 
 

เลขที่สินไหมทดแทนที่บริษัท
ประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 
1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
กรมธรรม์ใน Data Center 

 

3.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC”= ประมาณการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน (Estimate 
Claim) ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง 
“ES”= ประมาณการรับคืน 
(Estimate Subrogation & 
Salvage) 
“P”= จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(Paid Claim) 
“S”= รับคืน  
(Subrogation & Salvage)  
“CP”= ยกเลิกรายการจา่ย 
(Cancel Pad Claim) 
“CS”= ยกเลิกรับคืนสินไหม
ทดแทน (Cancel Subrogation  
& Salvage) 

String(2) ตามรายละเอยีดแนบขอ้ 4. 1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
“EC”,“ES”,“P”,“S”,“CP”,“CS” 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 
1) กรณีที่ประเภทกลุ่ม
รายการ = “CP” จะต้อง
อ้างอิงรายการที่มีประเภท
กลุ่มรายการ = “P” ใน
ฐานข้อมูล Data Center ได ้
2) กรณีที่ประเภทกลุ่ม
รายการ = “CS” จะต้อง
อ้างอิงรายการที่มีประเภท
กลุ่มรายการ = “S” ใน
ฐานข้อมูล Data Center ได ้

A 

4.  วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันที่
อนุมัติจ่ายสินไหม 

AccountingDate 
 

วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันที่
อนุมัติจ่ายสินไหม โดยจัดส่งเป็น 
ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ครั้งที่ประมาณการหรือจ่าย
สินไหมทดแทน 

ClaimSeq 
 

ครั้งที่ประมาณการ หรือจา่ย
สินไหมทดแทน 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ให้ 
ระบุเป็น 1 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

6.  ประเภทของรายการ ClaimType ประเภทของรายการ 
“0” = ไม่มีการจ่าย 
“1” = ค่าสินไหมทดแทน 
“2” = ค่าส ารวจภัย 

String(1) 
 
 
 

 1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”,“1”,“2”, 
“4” 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

“4” = ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
7.  ล าดับที่ของเท่ียวเรือ  ShipSeq 

 
ล าดับที่ของเท่ียวเรือ ล าดับที่ของ
เท่ียวเรือภายใต้ Open Cover 
Policy หนึ่งๆ 

Number(5) ล าดับที่เที่ยวเรือต้องตรงกับข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

8.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ตามที่บริษัท
ประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัต้องตรง
กับข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

 A 

9.  วันที่ได้รับแจ้งเหตุ NotifyDate 
 

วันที่ได้รับแจ้งเหตุ โดยจัดส่งเป็น 
ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไม่มีวันรับแจ้งให้ระบุเป็นวันที่
เดียวกันกบัวันที่เกิดความเสียหาย 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  

10.  วันที่เกิดความเสียหาย 
 

LossDate 
 

วันที่เกิดความเสียหาย โดยจัดส่ง
เป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหายตอ้งอยู่
ในช่วงวันที่คุ้มครอง 

1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  

11.  ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย PolicyType ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 
“CA” = ขนส่งสินค้าทางอากาศ 
“CS” = ขนส่งสินค้าทางทะเล 
“CT”= ขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก 
“CR” = ขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
“HL” = ประเภทตัวเรือ  
“LA” = ประเภทความรับผิด 

String(2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “CA”,“CS”, 
“CT”,“CR”,“HL”,“LA” 

 A 

12.  สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 

ClaimStatus 
 

สถานะของรายการสินไหมทดแทน 
“1” = เปิดเรื่องสินไหม 
         (Open Claim) 
“2” = ปิดเร่ืองสินไหม 
         (Close Claim) 
“3” = เปิดเรื่องใหม่ 
         (ReOpen Claim) 

String(1) กรณีสถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”,“2”,“3” 
 

  

13.  ลักษณะของความเสียหาย  ClaimCause ลักษณะของความเสียหายดูได้
ตามตารางที่ 4 

String(3)  
 
 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่  4 

 A 

14.  จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก DeductibleAmt 
 

จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก 
 
 

Number(15,2) ถ้าจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก
ไม่มีให้รายงาน 0 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

15.  จ านวนเงินค่าสินไหม และ
ค่าใช้จ่าย 

ClaimAmt จ านวนเงินค่าสินไหมและ
ค่าใช้จ่าย 

Number(20,2) 1) ถ้าประเภทของรายการเป็น 
“0” ให้ใส่ 0.00 
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายการ เป็น 
“EC” ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรก ส่งยอด 
บวก ปรับปรุงลดประมาณการให้
ส่งค่าลบ ปรับปรุงเพิ่มประมาณ
การให้ส่งค่าบวก 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
= “CP”,“CS” จ านวนเงิน
ต้องเป็นค่าติดลบ 
2) กรณีประเภทกลุ่มรายการ 
= “P”,“S” จ านวนเงินต้อง
เป็นค่าบวกเท่านั้น 

 

16.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. 
ให้ใส่รหัสเป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C” 

 A 

17.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau ของ
ส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank 
2) กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”,“C” 
3) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรำยกำร, วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันที่อนุมัติจ่ายสินไหม, ครั งที่ประมำีกำรหรือจ่ำยสินไหมทดแทน, ประเภทของรำยกำร,          

                   ล าดับที่ของเท่ียวเรือ 
       หำ้มระบุค่ำซ  ำกรีีส่งสาำนะของกำรส่งข้อมูลเป็น “N” 
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4. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

U 

2.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหมต้องตรงกับข้อมูล
สินไหมทดแทน 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 
ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

3.  ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน Number(5)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 
1) เลขที่สินไหมทดแทน+ครั้ง
ที่จ่ายสินไหม ตอ้งสามารถ
อ้างอิงข้อมูลในฐานข้อมูล 
Data Center ได ้

A 

4.  วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง ChequeDate วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง 
กรณีที่ไม่ได้เป็นการจ่ายด้วยเช็ค  
หรือดร๊าฟ ให้ระบุวันที่จา่ยจริง 
เช่น วันที่จ่ายเงินสด เป็นต้น  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูลห้าม
ระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัต้องตรง
กับข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยั 

1) Not null/Not blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 
ตัวอักษร 

 A 

6.  วิธีการจ่ายค่าสินไหม PaidBy วิธีการจ่ายค่าสินไหม 
ให้ระบุว่าจ่ายเป็น 
“C” = เงินสด (Cash) 
“K” = เช็ค/ดร๊าฟ  
“T” = การโอนเข้าบญัช(ีTransfer) 
“B” = ให้ธนาคารด าเนินการแทน 

  (Bank) 
“O” = อื่นๆ (Other) 

String(1)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น    
“C”,“K”,“T”,“B”,“O” 

 A 

7.  เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ ChequeNo เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 
ตัวอักษร 

 A 

8.  จ านวนเงินค่าสินไหมและค่าใช้จ่าย  ClaimAmt จ านวนเงินที่จ่ายเงินสด หรือเช็ค 
หรืออื่นๆ  

Number(20,2)  1) Not null/Not blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

9.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. ให้
ใส่รหัสเป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“N”, “U”,“C” 

 A 

10.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not blank 
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล
เป็น “U”,”C” 
2) ความยาวไม่เกิน 35 
ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, เลขที่สินไหมทดแทน, ครั งที่จ่ำยสินไหมทดแทน, วันที่ของเช็ค/วันที่จา่ยจริง 

   ห้ำมระบุค่ำซ  ำกรีีส่งสาำนะของกำรส่งข้อมูลเป็น “N” 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ล าดับที่ของเท่ียวเรือภายใต้ Open Cover หรือ Open Policy หนึ่งๆ ในล าดับที่  3 ของตารางแบบรายการรับประกนัภัย 

1.1. กรณีที่เป็นกรมธรรม์ประกันภยัสินค้าทางทะเลทั่วไป ไม่ใช่ (Open Cover หรือ Open Policy) ให้รายงาน 0 
1.2. ส่วนกรณีที่เป็น Open Cover หรือ Open Policy มี 2 แนวทางในการรายงานข้อมูล 

1.2.1. รายการประกันภยัที่สามารถแยกแต่ละเที่ยวเรือได้  ให้รายงานข้อมูลดังนี้  
1.2.1.1   ให้ระบุล าดับที่ของเท่ียวเรือ 0 ส าหรับรายงานข้อมูลยอดรวมทั้งกรมธรรม์   
      ***  ในบางข้อมูล ทีอ่าจเป็นหลายรหัส เช่น รหัสลักษณะการบรรจุหีบหอ่ หรือ รหัสประเภทของเรือ ให้ระบุเป็น รหัสอื่นๆ เช่น999 *** 
12.1.2   ให้ระบุล าดับที่ของเท่ียวเรือ 1, 2, 3,…. ส าหรับรายงานข้อมูลแยกตามแต่ละเท่ียวเรือ (Shipment) 

1.2.2. รายการประกันภยัที่ไม่สามารถแยกแต่ละเที่ยวเรือได้ ให้รายงานข้อมูลรวมทุกเท่ียวเรืออยู่ในรายการเดียวกันโดยให้ระบลุ าดับที่ของ 
    เท่ียวเรือ 0 

2. รายการขอ้มูลที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องแปลงจ านวนเงินที่เป็นเงินสกุลอื่นเป็นเงินบาท ในการรายงานขอ้มูลให้บริษัทพจิารณา
เลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่เห็นสมควร 

3. ล าดับที่ 30-33 ของตารางการรับประกนัภัย ให้รายงานจ านวนเงินตามหนา้ตารางกรมธรรม์ (ทุกล าดับเที่ยวเรือรวมกัน) 
4. ประเภทกลุ่มรายการในล าดับที ่ 3 ของตารางรายการสินไหมทดแทน 

4.1. กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการปิดเร่ืองสินไหม โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจ านวนเงินประมาณการ หรือจ านวนเงินจ่าย ให้ระบ ุ
ประเภทกลุ่มรายการ = ‘EC’  ยกตวัอยา่งเช่น 
 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่มรายการ  
ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการหรือ
จ่ายสินไหมทดแทน  

ล าดับที่ (5) 

ประเภทของรายการ 
ล าดับที่ (6) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
ล าดับที่ (12) 

จ านวนเงินค่าสินไหม 
และค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ (15) 

  1 EC 1 1  (ค่าสินไหม) 1 8,000.00 
2 EC 2 2 (ค่าส ารวจ) 1 800.00 
2 EC 2 1 (ค่าสินไหม) 1 -3,000.00 
3 P 2 1 1 5,000.00 
4 P 3 2 1 800.00 
5 EC 4 0 2 0.00 

 
จากตัวอยา่งครั้งที่รายงาน ครั้งที่ 2 -- > จะเป็นการส่งรายการประมาณการสินไหม ครั้งที่ 2 โดยการประมาณการนั้น มทีั้งการประมาณการค่าสินไหม และ
การประมาณการค่าส ารวจ ดังนั้น ล าดบัรายการ จึงเป็น 1 และ 2 ตามล าดับ  
 
4.2. กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการจ่ายพร้อมปิดเรื่อง หรือเป็นรายการ adjust ประมาณการพร้อมปิดเรื่องเลย การรายงานข้อมูลจะเป็นดังนี้   

 

4.2.1. กรณีจ่ายพร้อมปิดเร่ือง 
 

ครัง้ที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่มรายการ  
ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการหรือ
จ่ายสินไหมทดแทน  

ล าดับที่ (5) 

ประเภทของรายการ 
ล าดับที่ (6) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
ล าดับที่ (12) 

จ านวนเงินค่าสินไหม 
และค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ (15) 

1 EC 1 1 (ค่าสินไหม) 1 8,000.00 
2 P 2 1 2 8,000.00 
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4.2.2. กรณีมีการ Adjust ประมาณการพร้อมปิดเร่ือง 
 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่มรายการ  
ล าดับที่ (3) 

ครั้งที่ประมาณการหรือ
จ่ายสินไหมทดแทน  

ล าดับที่ (5) 

ประเภทของรายการ 
ล าดับที่ (6) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
ล าดับที่ (12) 

จ านวนเงินค่าสินไหม 
และค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ (15) 

1 EC 1 1 (ค่าสินไหม) 1 8,000.00 
1 EC 1 2 (ค่าส ารวจภัย) 1 800.00 
2 P 2 1 1 7,000.00 
3 P 3 2 1 800.00 
4 EC 4 1 2 -1,000.00 



 
 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
รหัสมาตรฐานส าหรับ 

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 



ก-1 
 

ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภัย 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2002 บริษัท ประกันคุ้มภยั จ ากัด (มหาชน) SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2005 บริษัท สหนิรภยัประกันภัย จ ากัด (มหาชน) UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2006 บริษัท สยามซิตี้ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2007 บริษัท น าสินประกันภยั จ ากัด (มหาชน) NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2008 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
2009 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2010 บริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จ ากดั (มหาชน) AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ สาขาประเทศไทย MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 
2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 
2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2016 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จ ากัด (มหาชน) BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จ ากัด (มหาชน) KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2020 บริษัท เทเวศประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2022 บริษัท กมลประกันภยั จ ากัด(มหาชน) KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด (มหาชน) THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2029 บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2032 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2034 บริษัท นิวแฮมพ์เชอรอ์ินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2040 บริษัท สินทรัพย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2047 บริษัท สามัคคีประกันภยั จ ากัด (มหาชน) SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด (มหาชน) ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกจิประกันภัย จ ากัด (มหาชน) NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจ ีประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พ.ี ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจ้าพระยาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จ ากัด (ประกันวินาศภยั) สาขาประเทศไทย AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND 
BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรนัซ์ จ ากัด สาขา
ประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ่ จ ากัด (มหาชน) THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  



ก-3 
 

ตารางที่ 2 รหัสประเภทสินค้า (Type of Cargo) 

รหัส ประเภทสินค้า ค าอธิบาย 

0101 
Electric, Electronic part/computer  

parts (as the component parts) 

เฉพาะชิ้นส่วนตา่งๆที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  

หรือ ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เช่น แผงวงจร (Printed Circuit Board)  

ชิ้นส่วน I.C. ต่างๆ หลอดภาพ (Cathode ray Tube) จอภาพ (Funnel/Monitor) สายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า โคมไฟส่องสว่าง บางกรณีชิ้นส่วนประกอบเป็นโพลิเมอร์หรือวัสดุ อื่นๆที่ใช้ 

ประกอบใหจ้ัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน ฯลฯ 

0201 
Electrical Appliances/Computer  

(as the Finished Goods) 

เฉพาะเครื่องซ่ึงประกอบส าเร็จพร้อมใชง้านในส านักงาน โรงงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ กล้องวงจรปิด กล้องถ่ายรูป  

กล้องถ่ายวิดีโอ กล้องส่องขยายชิ้นงาน เครื่องกรองฝุ่นผง (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเล็กมาก) 

ในโรงงาน ฯลฯ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในบ้าน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง  

เครื่องเล่นวิดิโอ เครื่องเล่นซีดี วีซีดี ดีวีดี เครื่องบันทึกเสียงต่างๆ เครื่องซักผ้า  

เครื่องอบผ้าแห้ง เครื่องล้างจาน เครื่องเป่าผม เครื่องท าน้ าอุ่น เครื่องท าน้ าร้อน  

เครือ่งดูดควันในห้องครัว เครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ เครื่องปั๊มน้ า ฯลฯ 

0301 Machinery/Equipment & Parts 

เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เครื่องมือช่าง (Head Tool or Electric 

Hand Tool) สว่านไฟฟ้า หัวตัด เครื่องเจียนไฟฟ้า เครื่องกลึง สวา่นขันน๊อตไฟฟ้า หรือ  

ใช้แบตเตอรี่ เครื่องยิงตะปู เครื่องปั๊มลมเพื่อพ่นสีหรือยิงตะป ูฆ้อน เครื่องเช่ือมไฟ  

มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์พร้อมจานขัด เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง เครื่องเป่าลม เครื่องตัดหญ้า 

เครื่องปั๊มน้ า เครื่องสูบน้ า เครื่องอเนกประสงค์ใช้มอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

0401 Hot / Cold Rolled Steel เหล็กรีดร้อนและรีดเย็น 

0402 Galvanized steel เหล็กชุบสังกะส ี

0403 Ingot Steel เหล็กแท่ง 

0404 Steel Rod เหล็กเส้น 

0405 Steel / Metal Scrap เศษโลหะ เศษเหล็ก 

0406 Other Steel/Metallic products ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดอื่น ๆ เช่น แถบเหลก็ ท่อเหล็ก โซ่เหล็ก ผงเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง 
อลูมิเนียม เป็นต้น 

0501 Sedan Car in complete built-up รถเก๋งส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน  

0502 Pick-up Car in complete built-up รถกระบะส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 

0503 Truck in complete built-up รถบรรทุกส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 

0504 Motorcycle in complete built-up  รถจักรยานยนต์ส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 

0505 
Other vehicles in complete  ยานพาหนะส าเร็จรูปพร้อมใช้งานอื่น ๆ เช่น รถตู้ รถอีแต๋น รถสามล้อเครื่อง รถจักรยาน 

built-up รถสามล้อถีบ 

0506 Vehicles Parts 
ชิ้นส่วนยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนประกอบหรืออะไหล่ ที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติกทุกชนิด ชิ้นส่วนท าด้วยยาง รวมถึงยางรถทุกประเภท  

0601 Timber / Wood   ไม้ธรรมชาติ ไม้แปรรูป เช่น ไม้ซุง ไม้ท่อน ไม้แผ่น  

0602 Wooden products  ผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ งานแกะสลัก ของตกแต่ง 

0603 Pulp & Paper เยื่อไม้ กระดาษ 
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รหัส ประเภทสินค้า ค าอธิบาย 

0701 Mineral & Ore แร่ สินแร่ชนิดต่างๆ เช่น แร่วุลแฟรม แร่ยิปซัม 

 0702 Coal ถ่านหิน 

0703 Stone / Sand / Soil หิน กรวดหิน ทราย ดิน  

0801 Rice ข้าว 

0802 Corn ข้าวโพด 

0803 Soybean ถั่วเหลือง 

0804 Rubber (From Rubber Tree) ยางพารา / ผลิตภัณฑ์ จากยางพารา 

0805 Tapioca มันส าปะหลัง 

0806 Sugar น้ าตาลทราย 

0807 Sugarcane อ้อย 

0808 Vegetable Oil น้ ามันพืช 

0809 Other Agriculture Product สินค้าเกษตรกรรมอื่นๆ 

0901 Raw Cotton ฝ้ายดิบ 

0902 Yarn เส้นด้ายดิบ 

0903 
Textile Product  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  เช่น ผ้าม้วนเป็นชิ้น เส้นใยผ้าชนิดต่างๆ เส้น 

  ด้าย ไหมพรม แห อวน ผ้าม่าน ผ้านวม ผ้าห่ม เป็นต้น 

0904 Garment เส้ือผ้าส าเร็จรูป 

1001 

Food & Seasoning  

  

  

อาหาร เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง บะหมี่ส าเร็จรูป เป็นต้น  

เครื่องปรุงรส เช่น ผงชูรส น้ าปลา ซีอิ๊ว น้ าส้มสายชู น้ ามันปรุงอาหาร เครื่องพริกแกง พริกไทย  

กระเทียมผง เครื่องเทศต่างๆ เป็นต้น 

1002 Beverage เครื่องดื่มบรรจุอยู่ในภาชนะต่าง ๆ เช่น น้ าเปล่า น้ าแร่ น้ าอัดลม เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เป็นต้น  

1101 Plastic Resin เม็ดพลาสติก 

1102 Fertilizer ปุ๋ย 

1103 Crude Oil น้ ามันดิบ 

1104 Petroleum  น้ ามันส าเร็จรูป 

1105 Other Petrochemical Product สินค้าปิโตรเคมิคัล อื่นๆ 

1106 Chemical Product สารเคมีต่างๆ 

1201 Leathers & Products 
หนังสัตว์ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น หนังสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการฟอกยอ้ม หรือที่ 

ฟอกยอ้มแล้วทั้งเป็นแผ่นหรอืเป็นชิ้น กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า สายนาฬิกา 

1301 Pharmaceutical product  ยารักษาโรคทุกชนิดส าหรับมนษุย์และสัตว์  

1302 
Medical Equipment & Supply 

  

เครื่องตรวจคลื่นสมอง เข็มฉีดยา มีด กรรไกรผ่าตัด เป็นตัน รวมถึงวัสดุต่างๆที่ใช้เพื่อการ 

รักษาพยาบาล เช่น ผ้าพันแผล เอ็นเย็บแผล เป็นต้น 

1401 Germ, Jewellery, Precious Stone, 
Precious Metal 

อัญมณ ีเพชร พลอย ทองค า ทองค าขาว หินหรอืโลหะที่มีราคาสูง เช่น ไททาเนียม แทนทาลัม 
พลาตินั่ม เป็นต้น  

1402 Ornament & Watch เครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ก าไล เป็นต้น นาฬิกา  

1501 Livestock, Animals สัตว์มีชีวิตอื่นๆ 

1601 Frozen/Chilled สินค้าเยือกแข็ง สินค้าแช่แข็ง สินค้าแช่เย็น บรรจุในตู้บรรจุสินค้าท าความเย็น เช่น สัตว์ที่ใช้ 
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รหัส ประเภทสินค้า ค าอธิบาย 

Cargoes/Refreigerated Cargo เป็นอาหารแชแ่ข็ง ผลไม้บรรจุตู้ควบคุมความเย็น 

 

 

 

 

1701 Various สินค้าซ่ึงมีความหลากหลาย กรณี Open Policy ซ่ึงรายงานข้อมูลรวมอยู่ในหนึง่รายการ 

9999 Others สินค้าอื่นๆที่ไม่อยู่ในหมวดหรือนอกเหนอืจากกลุ่มที่ระบุไว้ขา้งต้น 
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ตารางที่ 3 รหัสประเทศ ต้นทาง/ปลายทาง อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารูบา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมู่เกาะโอลันด์ Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอร์รา Andorra 
ANT เนเธอแลนด์แอนทิลลิส  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates 
ARG อาร์เจตินา Argentina 
ARM อาร์เมเนีย Armenia 
ASM อเมริกันซามัว American Samoa 
ASN กลุ่มประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตาร์กติกา Antarctica 
ATF ดินแดนเฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนส ์ French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนติกาและบาร์บูดา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลีย Australia 
AUT ออสเตรีย  Austria 
AZE อาร์เซอร์ไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนดี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินต์เอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูร์กินาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรีย Bulgaria 
BHR บาหเ์รน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซ็งบาร์เตเลมี Saint Barthélemy 
BLR เบลารุส Belarus 
BLZ เบลีซ์ Belize 
BMU เบอร์มิวดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บาร์เบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรูไนคารุสซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดินแดนหมู่เกาะโคโคส )คีลิง(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอร์แลนด ์ Switzerland 
CHL ชิลี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดิวัวร ์ Côte d'Ivoire 
CMR แคเมอรูน Cameroon 
COD สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมู่เกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
CPV กาบูว์ดี Cabo Verde 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CRI คอสตาริกา Costa Rica 
CUB คิวบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอร์ซอว์  Curaçao 
CXR เกาะคริสต์มาส Christmas Island 
CYM หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมนี Germany 
DJI จิบูตี Djibouti 

DMA โดมินิกา Dominica 
DNK เดนมาร์ก  Danmark 
DOM สหรัสโดมิกัน Dominican Republic 
DZA แอลจีเรีย Algeria 
ECU เอกวาดอร์ Ecuador 
EGY อียิปต์ Egypt 
ERI เอริเทรีย Eritrea 
ESH เวสเทิร์นสะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปีย Ethiopia 
FIN ฟินแลนด ์ Finland 
FJI ฟิจ ิ Fiji 
FLK หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ )มัลวีนัส(  Falkland Islands (Malvinas) 
FRA ฝรั่งเศส France 
FRO หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 
FSM ไมโครนีเซีย Micronesia 
GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอร์เจีย Georgia 
GGY เกิร์นซีร์ Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร ์ Gibraltar 
GIN กินี Guinea 
GLP กวาเดอลูป Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea 
GRC กรีซ Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรีนแลนด ์  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนช์เกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮ่องกง Hong Kong 
HMD หมู่เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดูรัส Honduras 
HRV โครเอเซีย Croatia 
HTI เฮติ Haiti 
HUN ฮังการี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอร์แลนด์ Ireland 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรัก Iraq 
ISL ไอซ์แลนด์  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอร์ซีย์ Jersey 
JOR จอร์แดน Jordan 
JPN ญี่ปุ่น Japan 
KAZ คาซัคสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีร์กีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาต ี Kiribati 
KNA เซนต์ศิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต้ Republic of Korea 
KWT คูเวต Kuwait 
LAO สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนต์ลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลิกเตนส์ไตน์ Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเก๊า Macao 
MAF แซ็ง -มาร์แต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมร็อกโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรัฐมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ์ Madagascar 
MDV มัลดีฟส ์ Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมู่เกาะมาร์แซลล์ Marshall Islands 
MKD สาธารณรัฐมาซิโดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาลี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พม่า Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลีย Mongolia 
MNP หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซัมบิก Mozambique 
MRT มอริเตเนีย Mauritania 
MSR มอนต์เซอร์รัต Montserrat 
MTQ มาร์ตินิก Martinique 
MUS เมริเซียส Mauritius 
MWI สาธารณรัฐมาลาวี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซีย Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 
NER ไนเจอร์ Niger 
NFK เกาะนอร์ฟอล์ก Norfolk Island 

 

 



ก-9 
 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากัว Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด์ Netherlands 
NOR นอร์เวย์ Norway 
NPL สหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอูร ู Nauru 
NZL นิวซีแลนด์ New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมู่เกาะพิตแคร์น Pitcairn Islands 
PER เปร ู Peru 
PHL ฟิลิปปินส ์ Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea 
POL สาธารณรัฐโปแลนด ์ Republic of Poland 
PRI เปอร์โตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตุเกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รัฐปาเลสไตน์ State of Palestine 
PYF เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia 
QAT กาตาร์ Qatar 
REU เรอูเนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia 
SCG กลุ่มประเทศเชงเก้น Schengen 
SDN ซูดาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร ์ Singapore 
SGS เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนต์เฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบาร์และยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียร์ราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซัลวาดอร ์ El Salvador 
SMR ซานมารีโน  San Marino 
SOM โซมาเลีย  Somalia 
SPM แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอร์เบีย Serbia 
SSD ซูดานใต ้  South Sudan 
STP เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe 
SUR ซูรินาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซิแลนด ์ Swaziland 
SXM ชินต์มาร์เติน Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล์ Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
TCA หมู่เกาะเติร์กและหมู่เกาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจิกิสถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ติมอร์ -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตุรก ี Turkey 
TUV ตูวาล ู Tuvalu 
TWN ไต้หวันสาธารณรัฐจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรุกวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรัฐวาติกัน State of the Vatican City 
VCT เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมู่เกาะบริติซเวอร์จิน British Virgin Islands 
VIR หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาตู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 
WRW เวิลด์วายด ์ Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซิมบับเว Zimbabwe 
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ตารางที่ 4 ลักษณะของความเสยีหาย (Nature of Loss) 

รหัส ลักษณะของความเสยีหาย ค าอธิบาย 

001 Bend / dent /Scratch งอ / บุบ / รอยขีดข่วน  รอยครูด 

002 Breakage แตกหัก 

003 Tear / Cutting ฉีกขาด ถูกตัดขาด 

004 Theft / Pilferage / Missing ถูกขโมย ถกูฉกฉวย หาย 

005 Non-Delivery ส่งไม่ถึงปลายทาง 

006 Shortage / Leakage ขาดน้ าหนกั รั่วไหล 

007 Rain Water Damage เปียกน้ า ความเสียหายจากน้ า 

008 Sea Water Damage เปียกน้ าทะเล ความเสียหายจากน้ าทะเล 

009 Contamination ปนเปื้อน  

010 Stain เปรอะเปื้อน 

011 Rust / Oxidation / Corrosion / 
Discoloration  

สนิม การท าปฏิกิรยิากบัออกซิเจน กัดกร่อน เปลี่ยนสี สีซีด 

012 Defrost / Variation in temperature การละลายตัว การแปรเปลีย่นอุณหภูมิ 

013 Spontaneous Combustion การระอุตัวตามธรรมชาติของสินค้า 

014 Moisture Condensation การควบแน่นของอากาศท าให้เกิดหยดน้ า ความชื้น 

015 Fire / Explosion ไฟไหม้ ระเบิด 

016 General Average ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากกรณี General Average 

017 Under Investigation รอส ารวจความเสียหาย 

018 Sinking of Vessel จม 

019 Over Turning พลิกคว่ า 

020 Pirate โจรสลัด 

999 Others อื่นๆ 

 

ตารางที่ 5 รหัสลักษณะการบรรจุหีบห่อ (Type of Packaging) 

รหัส ลักษณะบรรจุภณัฑ ์ ค าอธิบาย 

01 In bulk ไม่มีบรรจุภัณฑ์ เทกอง 

02 Carton / Box กล่อง หีบ 

03 Case / Crate ลังทึบ ลังโปร่ง 

04 Tin / Drum กระป๋อง ถัง 

05 Bag / Sack ถุง กระสอบ 

06 Pallet / Skid แคร่วางสินค้า ฐานรองสินค้า 

07 Bundle / Bale มัด 

08 Roll / Coil ม้วน ขดกลม 

99 Others บรรจุภัณฑ์ลักษณะอื่นๆ 
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ตารางที่ 6  รหัสประเภทของเรือ (Type of Ships) 

รหัส ประเภทของเรือ 
001 Container  
002 Conventional  
003 Bulk 
004 Reefer 
005 Tanker  
006 Ro-Ro  
007 Fishing  
008 Speed boat / Yacht  
009 Tug  
010 Barge 
011 Lighter  
012 Passenger  
999 Others 

 

 

 

ตารางที่ 7 รหัสชั้นของเรือ (Classification) 

รหัส ชื่อย่อ ชื่อ 
001 ABS American Bureau of Shipping 
002 BV Bureau Veritas 
003 CCS China Classification Society 
004 CRS Croatian Register of Shipping 
005 DNV Det Norske Veritas 
006 GL Germanischer Lloyd 
007 IRS Indian Register of Shipping 
008 KR Korean Register of Shipping 
009 LR Lloyd's Register of Shipping 
010 NK Nippon Kaiji Kyokai 
011 PRS Polish Register of Shipping 
012 RINA Registro Italiano Navale 
013 RS Russian Maritime Register of Shipping 
014 TG Thai Flag Administration 
999 Others  Others/Unknown 
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ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล (ตัวอย่าง) 
ให้ Download รหัสทั้งหมดได้ที่ www.oic.or.th 

รหัส
(Code) 

ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล 
100000 กรุงเทพมหานคร     
100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   
100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง 
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย์ 
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพิธ 
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ส าราญราษฎร์ 
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ 
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงช้า 
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม 
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดสามพระยา 
100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต 
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล 
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา 
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สี่แยกมหานาค 
100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บางซื่อ 
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี 
100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สามเสนใน 
100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย 
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คู้ฝั่งเหนือ 
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าผักชี 
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าต้อยติ่ง 
100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 
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ภาพโครงสร้าง  XML  File  ข้อมูลประกันภัยทางทะลและการขนส่ง 

POLICY   MARINE
KEY  GROUP  NODE
     CompanyCode
     PolicyNumber
     EndorsementNumber

XML   STRUCTURE  ; �                          

SHIP  NODE
    ShipSeq
    ……
    TransactionStatus
    ReferenceNumber

INSURED  NODE
    InsuredSeq
     ………
    TransactionStatus
     Reference Number

RECEIVABLE  MARINE
RECEIVABLE  NODE
         CompanyCode
         PolicyNumber
         EndorsementNumber
        ReceiptDateFromInsured
        …..
        ….
        TransactionStatus
         ReferenceNumber

        &        &                                

SHIP   NODE
    

SHIP   NODE
    

INSURED  NODE

POLICY  MARINE

CLAIM   MARINE
KEY  GROUP  NODE
          CompanyCode
         ClaimNumber
         ClaimGroup
        AccountingDate 
         ClaimSeq

CLAIM   NODE
        ClaimType
        PolicyNumber
       …..
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

           &      
PAYABLE  MARINE

PAYABLE  NODE
       CompanyCode
       ClaimNumber
       ClaimPaidSeq
       ChequeDate
       …..
       TransactionStatus
       ReferenceNumber

                  

RECEIVABLE  MARINE

CLAIM   MARINE

PAYABLE   MARINE

CLAIM   NODE
        ClaimType
        AccountingDate        
        PolicyNumber
       …..
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

AS  AT   25  Feb.  2015
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ตัวอย่าง XML File 

ชุดข้อมลูกรมธรรม์ประกนัภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MR_PO_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<MRPolicyEndorse> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MR</InsuranceClass>  
    <Document>PO</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 
 
 <!-- กรณี 1 กรมธรรม์มีเรือล าเดียว -- >  

 <MRData> 

    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PolicyNumber>MRPOL0001</PolicyNumber>  
    <EndorsementNumber>MRE0001</EndorsementNumber>  

  <MRShip> 

     <EndorsementSeq>1</EndorsementSeq>  
   <DataType>1</DataType>  
     <PolicyGroup>T</PolicyGroup>  
     <CoInsurance>0</CoInsurance>  
     <PolicyType>CA</PolicyType>  
     <AccountingDate>20141101</AccountingDate>  
   <IssuedDate>20141102</IssuedDate>  
     <AgreeDate>20141103</AgreeDate>  
     <EndorsementEffectiveDate>20141104</EndorsementEffectiveDate>  
    <ExpiryDate>20141105</ExpiryDate>  
     <StatusofGoods>I</StatusofGoods>  
     <Category>D</Category>  
     <AgentBrokerLicense>AG001/1</AgentBrokerLicense>  
     <Distribution>01</Distribution>  
     <ShipSeq>0</ShipSeq>  
     <EffectiveDateOrSailingDate>20141105</EffectiveDateOrSailingDate>  
     <LiabilityType />  
     <Vessel />  
     <Voyage />  
    <ShipType />  
     <ShipBuiltYear />  
     <CargoType>0101</CargoType>  
     <PackagingType>99</PackagingType>  
    <StartCountry>JPN</StartCountry>  
     <DestinationCountry>THA</DestinationCountry>  
     <SumInsuredAmt>250000</SumInsuredAmt>  
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     <PremiumRate>0.05</PremiumRate>  
     <NetPremiumAmt>1500</NetPremiumAmt>  
     <GrossTonnage />  
     <Classification />  
     <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt>  
     <DeductibleText />  
     <CommissionAmt>180</CommissionAmt>  
     <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
     <ReferenceNumber />  

    </MRShip> 

  <MRInsured> 

     <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
     <InsuredType>1</InsuredType>  
     <InsuredName>นายสังคม แก้วใส</InsuredName>  
     <InsuredAddress>1234 อาคารแจ่มใส</InsuredAddress>  
     <ProvinceDistrictSubDistrict>100100</ProvinceDistrictSubDistrict>  
     <ZipCode>10560</ZipCode>  
     <CountryCode>THA</CountryCode>  
     <InsuredCitizenId>1234500000096</InsuredCitizenId>  
     <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag>  
     <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1>  
     <Beneficiary2 />  
     <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
     <ReferenceNumber />  

    </MRInsured> 

  <MRInsured> 

     <InsuredSeq>2</InsuredSeq>  
     <InsuredType>1</InsuredType>  
     <InsuredName>นายอังกฤษ แกว้ใส</InsuredName>  
     <InsuredAddress>1234 อาคารแจ่มใส</InsuredAddress>  
     <ProvinceDistrictSubDistrict>100100</ProvinceDistrictSubDistrict>  
     <ZipCode>10560</ZipCode>  
     <CountryCode>THA</CountryCode>  
    <InsuredCitizenId>1234500000097</InsuredCitizenId>  
     <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag>  
     <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1>  
     <Beneficiary2 />  
     <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
    <ReferenceNumber />  

    </MRInsured> 
 </MRData> 
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 <!-- กรณี 1 กรมธรรม์มีเรือ 2 ล า -->  

 <MRData> 

    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PolicyNumber>MRPOL0002</PolicyNumber>  
    <EndorsementNumber />  

  <MRShip> 

     <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq>  
     <DataType>1</DataType>  
     <PolicyGroup>O</PolicyGroup>  
     <CoInsurance>0</CoInsurance>  
     <PolicyType>CA</PolicyType>  
     <AccountingDate>20141101</AccountingDate>  
    <IssuedDate>20141102</IssuedDate>  
     <AgreeDate>20141103</AgreeDate>  
     <EndorsementEffectiveDate />  
     <ExpiryDate>20141105</ExpiryDate>  
     <StatusofGoods>E</StatusofGoods>  
     <Category>D</Category>  
     <AgentBrokerLicense>AG001/1</AgentBrokerLicense>  
     <Distribution>01</Distribution>  
     <ShipSeq>0</ShipSeq>  
     <EffectiveDateOrSailingDate>20141105</EffectiveDateOrSailingDate>  
     <LiabilityType />  
   <Vessel />  
     <Voyage />  
     <ShipType />  
     <ShipBuiltYear />  
    <CargoType>101</CargoType>  
     <PackagingType>99</PackagingType>  
     <StartCountry>THA</StartCountry>  
     <DestinationCountry>JPN</DestinationCountry>  
     <SumInsuredAmt>500000</SumInsuredAmt>  
     <PremiumRate>0.05</PremiumRate>  
     <NetPremiumAmt>15000</NetPremiumAmt>  
     <GrossTonnage />  
     <Classification />  
     <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt>  
     <DeductibleText />  
     <CommissionAmt>180</CommissionAmt>  
    <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
     <ReferenceNumber />  

    </MRShip> 

  <MRShip> 

     <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq>  
     <DataType>1</DataType>  
     <PolicyGroup>O</PolicyGroup>  
     <CoInsurance>0</CoInsurance>  
     <PolicyType>CA</PolicyType>  
     <AccountingDate>20141101</AccountingDate>  
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     <IssuedDate>20141102</IssuedDate>  
     <AgreeDate>20141103</AgreeDate>  
     <EndorsementEffectiveDate />  
     <ExpiryDate>20141105</ExpiryDate>  
     <StatusofGoods>E</StatusofGoods>  
     <Category>D</Category>  
     <AgentBrokerLicense>AG001/1</AgentBrokerLicense>  
     <Distribution>01</Distribution>  
     <ShipSeq>1</ShipSeq>  
     <EffectiveDateOrSailingDate>20141105</EffectiveDateOrSailingDate>  
     <LiabilityType />  
     <Vessel />  
     <Voyage />  
     <ShipType />  
     <ShipBuiltYear />  
     <CargoType>0101</CargoType>  
     <PackagingType>99</PackagingType>  
     <StartCountry>THA</StartCountry>  
     <DestinationCountry>JPN</DestinationCountry>  
     <SumInsuredAmt>100000</SumInsuredAmt>  
     <PremiumRate>0.05</PremiumRate>  
     <NetPremiumAmt>15000</NetPremiumAmt>  
     <GrossTonnage />  
     <Classification />  
     <DeductibleAmt>2000</DeductibleAmt>  
     <DeductibleText />  
     <CommissionAmt>180</CommissionAmt>  
     <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
     <ReferenceNumber />  

    </MRShip> 

  <MRShip> 

     <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq>  
     <DataType>1</DataType>  
     <PolicyGroup>O</PolicyGroup>  
     <CoInsurance>0</CoInsurance>  
     <PolicyType>CA</PolicyType>  
     <AccountingDate>20141101</AccountingDate>  
     <IssuedDate>20141102</IssuedDate>  
     <AgreeDate>20141103</AgreeDate>  
     <EndorsementEffectiveDate />  
     <ExpiryDate>20141105</ExpiryDate>  
     <StatusofGoods>E</StatusofGoods>  
     <Category>D</Category>  
     <AgentBrokerLicense>AG001/1</AgentBrokerLicense>  
     <Distribution>01</Distribution>  
     <ShipSeq>2</ShipSeq>  
     <EffectiveDateOrSailingDate>20141205</EffectiveDateOrSailingDate>  
     <LiabilityType />  
     <Vessel />  
     <Voyage />  
     <ShipType />  
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     <ShipBuiltYear />  
     <CargoType>0201</CargoType>  
     <PackagingType>99</PackagingType>  
     <StartCountry>THA</StartCountry>  
     <DestinationCountry>JPN</DestinationCountry>  
     <SumInsuredAmt>400000</SumInsuredAmt>  
     <PremiumRate>0.05</PremiumRate>  
     <NetPremiumAmt>15000</NetPremiumAmt>  
     <GrossTonnage>30</GrossTonnage>  
     <Classification>001</Classification>  
     <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
     <DeductibleText />  
     <CommissionAmt>180</CommissionAmt>  
     <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
     <ReferenceNumber />  

    </MRShip> 

  <MRInsured> 

     <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
     <InsuredType>1</InsuredType>  
     <InsuredName>นายสดใส แกว้ใส</InsuredName>  
     <InsuredAddress>1234 อาคารเอื้ออารีย<์/InsuredAddress>  
     <ProvinceDistrictSubDistrict>100100</ProvinceDistrictSubDistrict>  
     <ZipCode>10560</ZipCode>  
     <CountryCode>THA</CountryCode>  
     <InsuredCitizenId>1244400000096</InsuredCitizenId>  
     <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag>  
     <Beneficiary1>ทายาทโดยธรรม</Beneficiary1>  
     <Beneficiary2 />  
     <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
     <ReferenceNumber />  

    </MRInsured> 

   </MRData> 

  </MRPolicyEndorse> 
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ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MR_RV_A01_9999_201502_1.XML 

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MRReceive> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MR</InsuranceClass>  
   <Document>RV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MRData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MRPOL0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20141115</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141115</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>A111</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>2000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MRData> 

 <MRData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MRPOL0002</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>E0001</EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20141210</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141210</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>A111</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>-1000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MRData> 

</MRReceive> 
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ตารางรายการสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MR_CL_A01_9999_201502_1.XML 

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MRClaimRecovery> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MR</InsuranceClass>  
   <Document>CL</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MRData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <ClaimNumber>MRCL0001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup> 
  <AccountingDate>20141101</AccountingDate> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq> 

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MRP008</PolicyNumber> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <PolicyType>CS</PolicyType> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>001</ClaimCause> 
   <NotifyDate>20141101</NotifyDate> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <ShipSeq>1</ShipSeq> 
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <ClaimAmt>20000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MRP008</PolicyNumber> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <PolicyType>CS</PolicyType> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <ClaimCause>001</ClaimCause> 
   <NotifyDate>20141101</NotifyDate> 
   <DeductibleAmt>1000</DeductibleAmt> 
   <ShipSeq>1</ShipSeq> 
   <ClaimType>2</ClaimType> 
   <ClaimAmt>5000</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 
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  </ClaimDetail> 
 </MRData> 
 
</MRClaimRecovery> 
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ตารางการจ่ายสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: MR_PV_A01_9999_201502_1.XML  

<?XML version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MRPayment> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MR</InsuranceClass>  
    <Document>PV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MRData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MRPOL0001</PolicyNumber> 
  <ClaimNumber>MRC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq> 
  <PaidBy>D</PaidBy> 
  <ChequeNo>4234567</ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141215</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MRData> 

 <MRData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <PolicyNumber>MRPOL0001</PolicyNumber> 
  <ClaimNumber>MRC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>2</ClaimPaidSeq> 
  <PaidBy>C</PaidBy> 
  <ChequeNo></ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141230</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>25000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MRData> 

</MRPayment>  
 
 



 

 

แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

 

  หน้า 
1 ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย  
 1.1 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1 
 1.2 ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 9 
 1.3  ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง 12 
 1.4 ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 14 
2 ตารางการรับ/คืน เบี้ยประกันภยั 22 
3 ตารางรายการสินไหมทดแทน 24 
4 ตารางรายการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 27 
 ค าอธิบายเพิ่มเติม 29 
 ตารางสรุปแบบการส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
5 ภาคผนวก  
 รหัสมาตรฐานส าหรับการประกันภัยเบด็เตล็ด  
 ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภยั ก-1 
 ตารางที่ 2 ประเภทงานหลักและประเภทงานย่อยของการประกันภยัเบ็ดเตล็ด ก-3 
 ตารางที่ 3 ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย-ส าหรับการประกันภยัเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ก-5 
 ตารางที่ 4 ประเภทความคุ้มครอง ส าหรับการประกันภัยโจรกรรมและการประกันภัยส าหรับเงิน ก-5 
 ตารางที่ 5 ลักษณะของความเสียหาย ก-6 
 ตารางที่ 6 รหัสภัยของหมวดการประกนัภัยการก่อสร้าง (CAR) * ก-7 
 ตารางที่ 7 รหัสภัยของหมวดการประกนัภัยการติดตั้งเครื่องจักร (EAR) * ก-8 
 ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล (ตวัอยา่ง) ก-9 
 ตารางที่ 9 รหัสประเภทวิชาชีพ ก-10 
 ตารางที่ 10 รหัสประเทศ อ้างอิงตามมาตรฐาน  ISO 3166-1(Alpha-3) ก-11 
 ตารางที่ 11 รหัสความคุ้มครอง ก-16 
 ตารางที่ 12 รหัสผลิตภัณฑ์ ก-21 
 ตารางที่ 13 รหัสจังหวัดตามทะเบียนรถ ก-23 
 ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยเบ็ดเตล็ด ก-24 
 ภาพโครงสร้าง XML File ข้อมูลประกนัภัยเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด ก-25 
 ตัวอยา่ง XML File ก-26 

 

                        สัญลักษณภ์ายในเอกสารในส่วนของคอลัมน์   

“U” หมายถึง รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการขอ้มูลการประกันภยัเบ็ดเตล็ด  
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 

“A” หมายถึง รายละเอียดที่เพิม่เตมิจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภยัเบ็ดเตล็ด  
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 

“ ” หมายถึง รายละเอียดที่ไมเ่ปลีย่นแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 

 

   

   

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภัยเบ็ดเตล็ด 

 

ให้บริษัทประกันภยัจัดส่งข้อมูลการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ในรูปแบบแฟ้มขอ้มลู XML File   
1. ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยมีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 4 ตารางคือ 

1.1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
1.2. ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 
1.3. ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง 
1.4. ตารางรายละเอียดอื่นๆ 
      โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PO_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version  ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบยีน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 -19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23      หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล       

      ตวัอย่างชื่อแฟ้ม : MI_PO_A01_9999_201502_1.XML 
      หมายเหต ุ
   1) ก าหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภยัและผู้รับประโยชน์ ในโครงสร้าง XML File  เดียวกัน 
    2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภยั  มีผู้เอาประกันภัยมากกว่า 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภยัให้ครบ เช่น  มีผู้เอาประกันภยัทั้งหมด 3 คน 
     จะต้องส่งข้อมูลจ านวน 3 รายการ  เป็นต้น 
    3) ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ ก าหนดเพื่อการส่งข้อมูลกรมธรรมป์ระกันภยั และสลักหลังในชุดเดียวกัน 
    4) ดูตัวอยา่ง XML File  ได้ที่ภาคผนวก 
 

2. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 
      โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล  กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version  ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบยีน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23     หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดรอบการรายงานข้อมูล   
        ตวัอยา่งชื่อแฟ้ม : MI_RV_A01_9999_201502_1.XML 

             หมายเหต ุ
1. ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

 
 
 
 



 

 

3. ตารางรายการสินไหมทดแทน 
     โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “CL_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version  ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบยีน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23     หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 

   ตวัอยา่งชื่อแฟ้ม : MI_CL_A01_9999_201502_1.XML       
   หมายเหต ุ  

1) ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 
 

             4.      ตารางการจา่ยค่าสินไหมทดแทน 
       โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File  ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “MI_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 21 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23    หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
      ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : MI_PV_A01_9999_201502_1.XML     
        หมายเหต ุ 

1) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 
 

 



 

 

1 

1 ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
1.1 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

1.  รหัสบริษัทประกันภยั CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.  
ก าหนด (อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนดระบุค่า 
โดยอ้างอิงตารางที่ 1 เท่านั้น 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   ห้าม
ระบุค่าซ้ า 

U 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลักระบุค่าโดย
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2) ระบุค่าโดยอา้งอิงตารางที่ 2 
เท่านั้น 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   ห้าม
ระบุค่าซ้ า  

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อยระบุค่าโดย
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2) ระบุค่าโดยอา้งอิงตารางที่ 2 
เท่านั้น 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   ห้าม
ระบุค่าซ้ า  

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) กรณีเป็นรายการสลักหลังต้อง
อ้างอิงกรมธรรม์ที่น าส่งไว้แล้วได ้

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   ห้าม
ระบุค่าซ้ า 

 

5.  เลขที่สลักหลัง  EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not Blank  
    กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
    หรือประเภทรายการข้อมูล  
    ระบุค่าไม่เท่ากับ 1                  
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   ห้าม
ระบุค่าซ้ า                             
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์  
    หลักก่อนถึงจะส่ง   
     รายการสลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิง 
    เลขที่กรมธรรม ์
    ใน Data Center ได้ 

 

6.  ประเภทของรายการข้อมูล  DataType ประเภทของรายการข้อมูล 
“1” = ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยั 
“2” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีที่ม ี 
         การปรับเบีย้เพิ่ม 
“3” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีที่ม ี
         การปรับเบีย้ลด                             
“4” = ข้อมูลสลักหลังไม่มีผลกระทบ 
         กับเบีย้ประกันภัย 
“5” = ข้อมูลสลักหลังเปลี่ยนแปลง   
         ผู้เอาประกันภยั 
“6” = ข้อมูลสลักหลังยกเลิก 
         กรมธรรม์ประกันภยั 

String(1) ระบุค่าตามที่ก าหนดเท่านั้น 1) Not null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2”, “3”,   
   “4”, “5”, “6” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 

 U 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

7.  ประเภทกลุ่มกรมธรรม ์ PolicyGroup ประเภทกลุ่มกรมธรรม ์
“T” = ตากะฟุล (Takaful) 
“M” = ไมโคร (Micro) 
“C” = ตากะฟุลและไมโคร 
         (Takaful And Micro) 
“O” = ทั่วไป (Other) 

String(1)  ระบุค่าตามที่ก าหนดเท่านั้น 
 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “T”, “M”, “C”  
    หรือ “O”  
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 A 

8.  ประเภทการรับประกันภยั Category ประเภทการรับประกันภยั             
“D” = กรมธรรม์ประกันภยัโดยตรง 
          (Direct) 

String(1) ระบุค่าตามที่ก าหนดเท่านั้น 1) Not null/Not Blank  
2) ต้องมีค่าเป็น “D” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 

 
A 
 

9.  ประกันภยัร่วม CoInsurance รหัสประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรว่ม 
“0” = กรมธรรม์ประกันภัย 
         (Insurance Policy) 
“1” = CO-Insurance Policy 
“2”=  CO-Cosigned Policy 

String(1)  ระบุค่าตามที่ก าหนดเท่านั้น 1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”, “1” หรือ 
“2” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 
 

 

A 
 

10.  ล าดับที่สลักหลัง EndorsementSeq ล าดับที่สลักหลัง Number(5) กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ก าหนดค่าเป็น 0 

1) Not null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

11.  วันที่ออกเอกสาร IssuedDate วันที่ออกเอกสาร 
 โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 
 

12.  วันที่ท าสัญญา AgreeDate วันที่ท าสัญญา  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 
A 

13.  วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  AccountingDate วันที่บันทึกรายการทางบัญชี  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  
A 

14.  วันที่เริ่มความคุ้มครอง EffectiveDate วันที่เริ่มความคุ้มครอง  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) ระบุค่าน้อยกวา่ 
   หรอืเท่ากับ วันที่สิ้นสุด  
   ความคุ้มครองเสมอ 

 

15.  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง  ExpiryDate วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank              
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) ระบุค่ามากกวา่ 
    หรือเท่ากบั วันที่เริ่ม   
    ความคุ้มครองเสมอ 

 

16.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง EndorsementEffective
Date 

วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

  1) Not null/Not Blank  
    กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) ต้องมีรายการกรมธรรม ์
    หลักก่อนถึงจะส่ง 
    รายการสลักหลังได้ 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

17.  วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง PreviousBeginDate วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง 
จัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีการประกันภัยความรับผิดอัน
เกิดจากผลิตภัณฑ์   และ กรณีการ
ประกันภยัความรับผิดอันเกิดจาก
วิชาชีพ หากมิได้ก าหนดวันที่เริ่ม
คุ้มครองย้อนหลัง ให้มีค่าเท่ากับ
วันที่เริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ 

1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 1) Not null/Not Blank 
    กรณีการประกันภยัความ 
    รับผิดอันเกิดจาก 
    ผลิตภัณฑ์   และ  
    กรณีการประกันภยัความ 
    รับผิดอันเกิดจากวิชาชีพ 

 
A 

18.  ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ OccupancyCode ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ String(4) 1) ใชร้หัสตามพิกัดอัตราเบีย้
ประกันอัคคีภัย (ลักษณะภัย และ
สถานที่ใช้เป็น)  
 ส าหรับการประกันภัยต่อไปนี ้
- การประกันภัยโจรกรรม 
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 4 
- การประกันภัยความเส่ียงภัยทกุ
ชนิด 
- การประกันภัยส าหรับเงิน 
- การประกันภัยกระจก 
- การประกันภัยที่อยู่อาศัย 
แบบแพก็เกจ 
- การประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม 
แบบแพ็คเกจ 
- การประกันภัยสิทธกิารเช่า 
- การประกันภัยความรับผิดจาก
บุคคลภายนอก(ในสถาน
ประกอบการ) 
- การประกันภัยความรับผิดอันเกิด 
จากผลิตภัณฑ์ 
- การประกันภัยการขนส่งวัตถ ุ
อันตราย 
- การประกันภัยความรับผิดจาก
การประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 
- การประกันภัยความซ่ือสัตย์ของ
ลูกจ้าง 
- การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า 

1) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตวัอักษร 1) รหัสต้องมีตามตาราง 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
(ตามข้อก าหนดของฟิลด์) 
2) ใช้รหัสตามพิกัดอัตราเบีย้
ประกันอัคคีภัย (ลักษณะภัย 
และสถานที่ใช้เป็น) 
 ส าหรับการประกันภัยต่อไปนี ้
- การประกันภัยโจรกรรม 
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 4 
- การประกันภัยความเส่ียงภัย
ทุกชนิด 
- การประกันภัยส าหรับเงิน 
- การประกันภัยกระจก 
- การประกันภัยที่อยู่อาศัย 
แบบแพก็เกจ 
- การประกันภัยธุรกิจขนาด
ย่อมแบบแพ็คเกจ 
- การประกันภัยสิทธกิารเช่า 
- การประกันภัยความรับผิด
จากบุคคลภายนอก 
(ในสถานประกอบการ) 
- การประกันภัยความรับผิด
อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ 
- การประกันภัยการขนส่งวัตถุ
อันตราย 
- การประกันภัยความรับผิด
จากการประกอบกจิการ
ควบคุมประเภทที่ 3 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

2) การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส ์
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 3 
3) การประกันภัยการปฏิบัติงาน 
ตามสัญญา ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 
6 
4) การประกันภัยเครื่องจักร 
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 7 
5) การประกันภัยความรับผิดจาก
วิชาชีพ ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 9  

- การประกันภัยความซ่ือสัตย์
ของลูกจ้าง 
- การประกันภัยสินเชื่อทาง
การค้า 
3) การประกันภัยเครื่อง
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 3 
4) การประกันภัยการ
ปฏิบัติงานตามสัญญา  
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 6 
5) การประกันภัยเครื่องจักร 
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 7 
6) การประกันภัยความรับผิด
จากวิชาชีพ  
ให้ใช้รหัสตามตารางที่ 9 

19.  ประเภทความคุ้มครอง CoverageType ประเภทความคุ้มครอง String(3)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 1) Not null/Not Blank 
    กรณีเป็นการประกันภยั
โจรกรรม และการประกันภยั
ส าหรับเงิน 
2) รหัสต้องมีตามตารางที่ 4 

 

20.  ความเสียหายเต็มมูลค่า 
หรือความเสียหายสว่นแรก 

FullValueOrFirstLoss “1” = ความเสียหายเต็มมูลค่า 
        (Full Value) 
“2” = ความเสียหายสว่นแรก    
         (First Value) 

String(1)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 1) Not null/Not Blank 
    กรณีการประกันภยั
โจรกรรม 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” 
 

 

21.  จ านวนที่นั่ง/ จ านวนลกูจ้าง PassengerCount  
 

 Number(5)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 1) Not null/Not Blank กรณี  
  1. ประกันภัยความรับผิด 
     ของนายจา้ง 
  2.ประกันภัยเงินทดแทน 
     แรงงาน 

 

22.  ความรับผิดส่วนแรก DeductibleText ความรับผิดส่วนแรก String(200) ระบุค่ากรณีการประกันภยั
โจรกรรม และ การประกันภยั
ความรับผิดตามกฎหมายจาการ
ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก  และ 

1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 
 

 A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้
ตรวจสอบอาคาร 

23.  จ านวนรายการ RecordNo หมายถึงจ านวนรายการที่ต้องรายงาน
ในตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ด โดย
หมายถึงจ านวนรายการของฟิลด์
ดังต่อไปนี้ 
1.) จ านวนของสถานประกอบการ/

สถานที่เอาประกันภยั/สถาน
ที่ตั้งทรัพย์สิน  หรือ 

2.) จ านวนรถที่เอาประกันภัย
ทั้งหมดใน 1 กรมธรรม์/สลัก
หลัง  หรือ 

3.) จ านวนโทรศัพท์มอืถือที่รับ
ประกันภยัทั้งหมดใน 1 
กรมธรรม์/สลักหลัง 

Number(6)  1) ต้องมีค่าตามข้อก าหนดของฟิลด ์
   
 

1) Not null/Not Blank 
กรณี สถานประกอบการ  
- กรณีการประกันภยัความรับ
ผิดต่อ  บุคคลภายนอก(ใน
สถานประกอบการ)  
  - การประกันภยัความรับผิด
อันเกิดจากการประกอบ
กิจการควบคุมประเภท 3  
 - การประกันภัย 
ในหมวดทรัพย์สินยกเว้นการ
ประกันภยัผู้เล่นกอล์ฟ,การ
ประกันภยัคุ้มครอง
โทรศัพท์มือถือ ต้องระบุค่า 
กรณีรายละเอียดรถยนต ์
   - การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก 
  - การประกันภยัการขยาย
ระยะเวลาการรับประกันของ
ผู้ผลิตรถยนต ์
  - การประกันภยัชดเชย
ผลประโยชน์จากอุบัติเหต ุหรือ
การใช้รถยนต ์
ต้องระบุค่า 
กรณีรายละเอียด
โทรศัพท์มือถือ 
  - กรมธรรม์ประกันภยั
คุ้มครองโทรศัพท์มือถือต้อง
ระบุค่า 
 

 
A 

24.  อาณาเขต Territory อาณาเขต String(3) ใช้รหัสประเทศตามตารางที่ 10 1) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 1) Not null/Not Blank 
   กรณีการประกันภัย 

A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(ในสถานประกอบการ) 
 

25.  ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง HazardousMaterial ประเภทวัตถุอันตราย 9 ประเภท  
ที่ระบุ ที่หน้าตารางกธ. 
“01”= วัตถุระเบิด 
“02”= ก๊าซ 
“03”= ของเหลวไวไฟ 
“04”= ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม ้
          ได้เอง และสารใหก้๊าซไวไฟ   
          เมื่อสัมผัสกับน้ า 
“05”= สารออกซิไดส์และสารอินทรีย ์
         เปอร์ออกไซด์ 
“06”= สารพิษและสารติดเช้ือ 
“07”= วัสดุกัมมันตรังสี 
“08”= สารกัดกร่อน 
“09”= วัตถุอันตรายอื่นๆ 
          ที่ไม่อยู่ใน 1-8 

String(2)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตวัอักษร 
 

1) Not null/Not Blank 
    กรณีการประกันภยัความ
รับผิดตามกฎหมายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก 
2) ต้องมีค่า “01”, “02”, 
“03”,…,  “09” 
 

 

26.  ประเภทผลิตภัณฑ์ ProductType ประเภทผลิตภัณฑ์ String(4) ระบุค่าโดยอา้งอิงตารางที่ 12 
เท่านั้น 

1) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที่ 12 
2) ความยาวไม่เกิน 4 ตัวอกัษร 

1) Not null/Not Blank 
   กรณีการประกันภัยความรับ
ผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ 

A 

27.  จ านวนเงินเอาประกันภยัรวม  SumInsuredAmt จ านวนเงินเอาประกันภยัรวม 
 

Number(20) 1.ระบุค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์   
   เท่านั้น 
2. ถ้าเป็น7Tการประกันภัยร่วม7T  
    ให้ระบุจ านวนเงินเอาประกันภยั 
    ในส่วนของบริษัท 

1) Not null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 

 

28.  อัตราเบี้ยประกันภัย PremiumRate อัตราเบี้ยประกันภัย Number(12,10)  1) Not null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 
 

29.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt 
 

จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number(15,2) 1) ถ้าเป็น7Tการประกันภัยรว่ม7T   
ให้ระบุจ านวนเงินในส่วนของบริษัท 

1) Not null/Not Blank                
2) กรณีประเภทรายการข้อมูล = 
“1”  
   เบี้ยประกันภัย >= 0 
3) กรณีประเภทรายการข้อมูล = 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

“2” 
    เบี้ยประกันภยั > 0 
4) กรณีประเภทรายการข้อมูล = 
“3” 
    เบี้ยประกันภยัต้อง < 0 
5) กรณีประเภทรายการข้อมูล = 
“4” 
    ,“5” เบี้ยประกันภยัต้อง = 0 
6) กรณีประเภทรายการข้อมูล = 
“6” 
    เบี้ยประกันภยัต้อง <= 0 
7) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

30.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ Number(15,2)  1) Not null/Not Blank                    
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

31.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันวินาศภัย 

AgentBrokerLicense 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันวินาศภัยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท 
ให้ใส่รหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not null/Not Blank                   
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 

1) ต้องสอดคล้องตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
คปภ. 

A 

32.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจ าหนา่ย  
ของบริษัทประกันภยั 
“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา้ (Broker) 
“03” = ธนาคาร (Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท์   
          (TeleMaketing) 
“06” = ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับ 
           บริษัท (Walkin) 
“07” = ผ่านองค์กร (Worksite) 
“08” = ขายผา่นอินเตอร์เน็ต  
           (Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
“01”,”02”,…,“08”, 
    “99” 
 3) ความยาวต้องไม่เกิน 2 ตัวอกัษร 

 A 

33.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ.
แล้ว ให้ใส่รหัสเป็น “U” (รายการ

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

“C” = รายการยกเลิก แก้ไข)  หรือ “C” (รายการยกเลิก) 
34.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงรายการที่ออกให้ 

โดยระบบ Insurance Bureau 
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่เป็น
การแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not Blank  
    กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
     เป็น“U”, “C”                                
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

UหมายเหตุU : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง  

     หา้มระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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1.2. ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตาม 
ที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) กรณีเป็นรายการสลักหลังต้อง
อ้างอิงกรมธรรม์ที่น าส่งไว้แล้วได ้

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber 
 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not Blank  
    กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์  
    หลักก่อนถึงจะส่ง   
    รายการสลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่   
    กรมธรรม ์
    ใน Data Center ได้ 

A 

6.  ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย InsuredSeq ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย Number(6)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
 

InsuredType รหัสประเภทผู้เอาประกันภัย 
“1”= บุคคลธรรมดา 
         (Natural Person) 
“2” = นิติบุคคล 
         (Juristic Person) 

String(1)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

8.  ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย InsuredName ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย String(200)   1) Not null/Not Blank                    
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

9.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั String(500)  1) Not null/Not Blank              
2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

10.  รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล ProvinceDistrictSubDistrict รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล 
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “000000” 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8 

 A 
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

 3) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตวัอักษร 
11.  รหัสไปรษณีย์ ZipCode รหัสไปรษณีย์ String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ  

ให้รายงาน “00000” 
1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตวัอักษร 

 A 

12.  รหัสประเทศ CountryCode รหัสประเทศ 
(อ้างอิงตารางที่ 10) 
 

String(3)   1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 10               
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 
 

 A 

13.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

InsuredCitizenId เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
เลขที่ใบทะเบียนการค้า/ 
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  
ของผู้เอาประกันภัย 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว 
    บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร 
 

11) ถ้าหมายเลขฯ มีความ
ยาวเท่ากับ 13 ตวัอกัษร ให้
ท าการ Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 
13 ตัวอักษร ให้ท าการ
ตรวจสอบวา่ต้องมีตัวอกัษร
ผสมในหมายเลขฯ ด้วย 

A 

14.  รหัสแสดงว่าผู้รับประโยชน ์
เป็นผู้เอาประกันภยัหรือไม ่

BeneficiaryIsInsuredFlag รหัสแสดงว่า ผู้รับผลประโยชน ์
เป็นผู้เอาประกันภยัด้วยหรือไม ่
“1” = ผู้เอาประกันภัย 
“2” = ผู้รับประโยชนอ์ื่น 
“3” =ไม่สามารถระบุได้ 
 

String(1)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 
 

 A 

15.  ผู้รับประโยชน์คนที่ 1 Beneficiary1 ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร  
รหัสบัตรประชาชน,  
หรือเป็นข้อความเช่น  
“ทายาทโดยชอบธรรม” 
 

String(200) ให้รายงานเป็น ชื่อบุคคล/องค์กร, 
รหัสบัตรประชาชน,  
หรือเป็นข้อความ  
เช่น “ทายาทโดยธรรม” 

1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 1) Not null/Not Blank  
   กรณีที่ผู้รับผลประโยชน ์
   เป็นผู้เอาประกันภัย            
 

A 

16.  ผู้รับประโยชน์คนที่ 2 Beneficiary2 ให้รายงานเป็นชื่อบุคคล/องค์กร  
รหัสบัตรประชาชน,  
หรือเป็นข้อความเช่น 
 “ทายาทโดยชอบธรรม” 
 

String(200) ให้รายงานเป็น ชื่อ, รหัสบัตร
ประชาชน, หรือเป็นขอ้ความ 
 เช่น “ทายาทโดยธรรม” 
 

1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร  A 

17.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. 
ให้ใส่รหัสเป็น “U” (รายการ
แก้ไข) หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

 
18.   หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกให ้

โดยระบบ Insurance Bureau 
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิง 
ในกรณีที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิก
ข้อมูล 

1) Not null/Not Blank  
    กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
    เป็น“U”, “C”                                
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

UหมายเหตุU : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ล าดับที่ผู้เอาประกันภยั  

    ห้ามระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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1.3. ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตาม 
ที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) กรณีเป็นรายการสลักหลังต้อง
อ้างอิงกรมธรรม์ที่น าส่งไว้แล้วได้ 

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber 
 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not Blank  
    กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์  
    หลักก่อนถึงจะส่ง 
    รายการสลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที ่
    กรมธรรม ์
    ใน Data Center ได้ 

A 

6.  รหัสความคุ้มครอง CoverageCode รหัสหมวดความคุ้มครอง String(6)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที่  11 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด MaxSumInsuredAmt จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามหมวดความคุ้มครอง 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

8.  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามความ
คุ้มครองต่อวัน 

SumInsuredPerDay จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครองต่อวัน 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

9.  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามความ
คุ้มครองต่อครั้ง 

SumInsuredPerTimes จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครองต่อคร้ัง 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  จ านวนเงินเอาประกันภัยตามความ
คุ้มครองต่อคน 

SumInsuredPerPerson จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามหมวดความคุ้มครอง 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

11.  เบี้ยประกันภัย PremiumAmt จ านวนเงินเบี้ยประกันภยั 
ตามหมวดความคุ้มครอง 

Number(15,2)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

12.  จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก DeductibleAmt จ านวนเงินความรับผิดชอบสว่นแรก Number(15,2) กรณีไม่มีก าหนดค่าเป็น 0.00 1) Not null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 
A 

13.  ความรับผิดส่วนแรก DeductibleText ความรับผิดส่วนแรก String(500)  1) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร  A 
14.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 

“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. 
ให้ใส่รหัสเป็น “U”  
(รายการแก้ไข) หรือ “C” 
(รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

15.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau 
 ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not Blank  
 กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น“U”, “C”                                
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 
UหมายเหตุU : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, รหัสหมวดความคุ้มครอง  

    ห้ามระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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1.4. ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยัตาม 
ที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber 
 

เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) กรณีเป็นรายการสลักหลังต้อง
อ้างอิงกรมธรรม์ที่น าส่งไว้แล้วได้ 

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber 
 

เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not Blank  
    กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์  
    หลักก่อนถึงจะส่ง 
    รายการสลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที ่
    กรมธรรม ์
    ใน Data Center ได้ 

A 

6.  ล าดับที่รายการ Seq ล าดับที่ของรายการ Number(5) มีค่าเป็นตัวเลข 1-99999 1) Not null/Not Blank 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  ประเภทข้อมูล RecordType ประเภทข้อมูล 
“01” รายละเอียดสถาน
ประกอบการ 
“02” รายละเอียดรถ 
“03” รายละเอียดโทรศัพท์มือถือ 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่า “01”,”02”,”03” 
 

 A 

8.  ฟิลด์ที่ 1 FieldString01  String(200)    A 
9.  ฟิลด์ที่ 2 FieldString02  String(200)    A 
10.  ฟิลด์ที่ 3 FieldString03  String(50)    A 
11.  ฟิลด์ที่ 4 FieldString04  String(50)    A 
12.  ฟิลด์ที่ 5 FieldString05  String(50)    A 
13.  ฟิลด์ที่ 6 FieldString06  String(50)    A 
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
    Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
 

14.  ฟิลด์ที่ 7 FieldString07  String(50)    A 
15.  ฟิลด์ที่ 8 FieldString08  String(50)    A 
16.  ฟิลด์ที่ 9 FieldString09  String(50)    A 
17.  ฟิลด์ที่ 10 FieldNumeric01  Number(20)    A 
18.  ฟิลด์ที่ 11 FieldNumeric02  Number(20)    A 
19.  ฟิลด์ที่ 12 FieldNumeric03  Number(20)    A 
20.  ฟิลด์ที่ 13 FieldNumeric04  Number(20)    A 
21.  ฟิลด์ที่ 14 FieldNumeric05  Number(20)    A 
22.  ฟิลด์ที่ 15 FieldNumeric06  Number(15,2)    A 
23.  ฟิลด์ที่ 16 FieldNumeric07  Number(15,2)    A 
24.  ฟิลด์ที่ 17 FieldNumeric08  Number(15,2)    A 
25.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 

“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. 
ให้ใส่รหัสเป็น “U”  
(รายการแก้ไข) หรือ “C” 
(รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

26.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau 
 ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not Blank  
 กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น“U”, “C”                                
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

UหมายเหตุU : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ล าดับที่รายการ  

    ห้ามระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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การรายงานข้อมูล 

ส าหรับการรายงานข้อมูลที่เกีย่วกับสถานประกอบการ ประเภทข้อมูลในฟิลด์ล าดับที่  7 เท่ากับ “01” ก าหนดให้รายงานใน ฟิลด์ล าดับที่ 8-24 ดังนี้ 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ส่ง Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

8.  ฟิลด์ที่ 1 FieldString01 สถานประกอบการ/สถานที่เอา
ประกันภยั/สถานที่ตั้งทรัพย์สิน 

String(200)  1) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 1) Not null/Not Blank 
   กรณีการประกันภัยความ
รับผิดต่อ  บุคคลภายนอก 
(ในสถานประกอบการ) และ
การประกันภัยความรับผิดอัน
เกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท 3 และการ
ประกันภัยในหมวดทรัพย์สิน
ยกเว้นการประกันภัยผู้เล่น
กอล์ฟ 

A 

9.  ฟิลด์ที่ 2 FieldString02  String(200)    A 
10.  ฟิลด์ที่ 3 FieldString03  String(50)    A 
11.  ฟิลด์ที่ 4 FieldString04  String(50)    A 
12.  ฟิลด์ที่ 5 FieldString05  String(50)    A 
13.  ฟิลด์ที่ 6 FieldString06 ลักษณะภัย/ประเภทธุรกิจ String(50) กรณีที่ในกรมธรรม์มีหลายความ

คุ้มครอง (ในลักษณะภยั/ประเภท
ธุรกิจ) 

  A 

14.  ฟิลด์ที่ 7 FieldString07 รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล 
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String (50) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “000000” 

1) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตวัอักษร 1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8 

A 

15.  ฟิลด์ที่ 8 FieldString08 รหัสไปรษณีย์ String (50) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ  
ให้รายงาน “00000” 

1) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตวัอักษร 1) Not null/Not Blank 
 

A 

16.  ฟิลด์ที่ 9 FieldString09 รหัสประเทศ 
(อ้างอิงตารางที่ 10) 

String (50)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 10               

A 

17.  ฟิลด์ที่ 10 FieldNumeric01  Number(20)    A 
18.  ฟิลด์ที่ 11 FieldNumeric02  Number(20)    A 
19.  ฟิลด์ที่ 12 FieldNumeric03  Number(20)    A 
20.  ฟิลด์ที่ 13 FieldNumeric04  Number(20)    A 
21.  ฟิลด์ที่ 14 FieldNumeric05  Number(20)    A 
22.  ฟิลด์ที่ 15 FieldNumeric06  Number(15,2)    A 
23.  ฟิลด์ที่ 16 FieldNumeric07  Number(15,2)    A 
24.  ฟิลด์ที่ 17 FieldNumeric08  Number(15,2)    A 
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ส าหรับการรายงานข้อมูลที่เกีย่วกับรายละเอียดรถ ประเภทข้อมูลในฟิลด์ล าดับที่  7 เท่ากับ “02” ก าหนดให้รายงานใน ฟิลด์ล าดับที่ 8-24  ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ส่ง Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

8.  ฟิลด์ที่ 1 FieldString01  String(200)    A 
9.  ฟิลด์ที่ 2 FieldString02  String(200)    A 
10.  ฟิลด์ที่ 3 FieldString03 เลขตัวถังหรือเลขตัวรถ String(50)   1) Not null/Not Blank 

กรณีเป็นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้
ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ, 
การประกันภัยความรับผิด  
ตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุ อันตรายทางบก, 
การประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการรับประกัน 
ของผู้ผลิตรถยนต์ 

A 

11.  ฟิลด์ที่ 4 FieldString04 ชื่อยี่ห้อรถยนต ์ String(50) ชื่อยี่ห้อรถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ ่

 1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภท
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุ
ชื่อ, การประกันภยัความ 
รับผิด ตามกฎหมายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก,
การประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการรับประกัน
ของผู้ผลิตรถยนต์,  
การประกันภัยชดเชย
ผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ
หรือการใช้รถยนต ์

A 

12.  ฟิลด์ที่ 5 FieldString05 ชื่อรุ่นรถยนต์ String(50) ชื่อรุ่นรถยนต์ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ ่

 1) Not null/not blank 
กรณีการประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการรับประกันของ
ผู้ผลิตรถยนต,์ การประกันภัย
ชดเชยผลประโยชน์จาก
อุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ 
 

A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ส่ง Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

13.  ฟิลด์ที่ 6 FieldString06 เลขทะเบียนรถตามที่จดทะเบยีน String(50)   1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภท 
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
,การประกันภัยความรับผิด  
ตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก,  
การประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการรับประกันของ
ผู้ผลิตรถยนต,์ การประกันภัย
ชดเชยผลประโยชน์จาก
อุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ 

A 

14.  ฟิลด์ที่ 7 FieldString07 รหัสจังหวัดตามที่จดทะเบยีน อา้งอิง
ตามตารางที่ 13 

String (50) ต่างประเทศก าหนด “00”  1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้
ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ, 
การประกันภัยความรับผิด  
ตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก, 
การประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการรับประกันของ
ผู้ผลิตรถยนต,์ การประกันภัย
ชดเชยผลประโยชน์จาก
อุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 13 

A 

15.  ฟิลด์ที่ 8 FieldString08 รหัสประเทศตามที่จดทะเบียนรถ 
อ้างอิงตามตารางที่ 10 

String (50)   1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภท 
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
,การประกันภัยความรับผิด  
ตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก, 
การประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการรับประกัน 

A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ส่ง Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

ของผู้ผลิตรถยนต์,  
การประกันภัยชดเชย
ผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ
หรือการใช้รถยนต ์
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 10 

16.  ฟิลด์ที่ 9 FieldString09 ปีที่จดทะเบียน String (50) ต้องระบุเป็น ค.ศ. 4 หลัก  1) Not null/Not Blank 
    กรณีการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก , 
ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ช ด เ ช ย
ผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ 
หรือการใช้รถยนต์ 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 4 
หลัก 
3) ต้องระบุเป็น ปี ค.ศ. 
 

A 

17.  ฟิลด์ที่ 10 FieldNumeric01 ขนาดเครื่องยนต์ (CC) หรือ จ านวนที่
นั่งของรถ 

Number(20) กรณีการประกันภัยความรับผิด    
ตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก ระบุขนาด
เครื่องยนต์ 
 

 1) Not null/Not Blank 
    กรณีการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายจากการ
ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก, 
การประกันภัยการขยาย
ระยะเวลาการับประกันของ
ผู้ผลิตรถยนต,์การประกันภัย
ชดเชยผลประโยชน์จาก
อุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ 

A 

18.  ฟิลด์ที่ 11 FieldNumeric02 จ านวนผู้โดยสารที่ได้รับความ
คุ้มครอง 

Number(20)   1) Not null/Not Blank 
กรณี เป็ นการประกันภั ย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภท
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุ
ชื่อ 

A 

19.  ฟิลด์ที่ 12 FieldNumeric03  Number(20)    A 
20.  ฟิลด์ที่ 13 FieldNumeric04  Number(20)    A 
21.  ฟิลด์ที่ 14 FieldNumeric05  Number(20)    A 
22.  ฟิลด์ที่ 15 FieldNumeric06  Number(15,2)    A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ส่ง Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

23.  ฟิลด์ที่ 16 FieldNumeric07  Number(15,2)    A 
24.  ฟิลด์ที่ 17 FieldNumeric08  Number(15,2)    A 
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ส าหรับการรายงานข้อมูลที่เกีย่วกับรายละเอียดโทรศัพท์มือถือ ประเภทข้อมูลในฟิลด์ล าดับที่  7 เท่ากับ “03” ก าหนดให้รายงานใน ฟิลด์ล าดับที ่8-24  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่ส่ง Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์ การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

8.  ฟิลด์ที่ 1 FieldString01  String(200)    A 
9.  ฟิลด์ที่ 2 FieldString02  String(200)    A 
10.  ฟิลด์ที่ 3 FieldString03 ชื่อยี่ห้อมอืถือ String(50) ชื่อยี่ห้อมอืถือเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์ใหญ ่
 1) Not null/Not Blank 

กรณีเป็นการประกันภัย
โทรศัพท์มือถือ 

A 

11.  ฟิลด์ที่ 4 FieldString04 ชื่อรุ่นมือถือ String(50)   1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
โทรศัพท์มือถือ 

A 

12.  ฟิลด์ที่ 5 FieldString05 รหัสตัวเครื่องมือถือ String(50)   1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
โทรศัพท์มือถือ 

A 

13.  ฟิลด์ที่ 6 FieldString06 อีมี่ : IMEI String(50)   1) Not null/Not Blank 
กรณีเป็นการประกันภัย
โทรศัพท์มือถือ 

A 

14.  ฟิลด์ที่ 7 FieldString07  String (50)    A 

15.  ฟิลด์ที่ 8 FieldString08  String (50)    A 

16.  ฟิลด์ที่ 9 FieldString09  String (50)    A 

17.  ฟิลด์ที่ 10 FieldNumeric01  Number(20)    A 
18.  ฟิลด์ที่ 11 FieldNumeric02  Number(20)    A 
19.  ฟิลด์ที่ 12 FieldNumeric03  Number(20)    A 
20.  ฟิลด์ที่ 13 FieldNumeric04  Number(20)    A 
21.  ฟิลด์ที่ 14 FieldNumeric05  Number(20)    A 
22.  ฟิลด์ที่ 15 FieldNumeric06  Number(15,2)    A 
23.  ฟิลด์ที่ 16 FieldNumeric07  Number(15,2)    A 
24.  ฟิลด์ที่ 17 FieldNumeric08  Number(15,2)    A 
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2. ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 

      ล าดบั 
ที่      ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

   

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ .ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย  
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยัต้องตรง
กับข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยั 

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 
 

String(30)  1) Not null/Not Blank  
   กรณีที่เป็นรายการสกัหลัง                                
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

6.  วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภยั ReceiptDateFromInsured วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากผู้เอาประกันภัย  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

7.  วันที่รับเบี้ยจากนายหนา้ตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัย 

ReceiptDateFromAgentBroker วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภัย
โดยตรงแล้ว ไม่ต้องรายงาน 

1) กรณีระบุค่า 
   ต้องมีรูปแบบวันที่ถกูต้อง 

 A 

8.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันภยั 

AgentBrokerLicense เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันภยัที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรงกับบริษัท 
ให้ใส่รหัสบริษัท (ตัวเลข 4 หลัก) 
 

1) Not null/Not Blank                       
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ต้องสอดคล้อง 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 
 

A 

9.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ NetPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number (15,2) กรณีเป็นรายการสลักหลังที่คืนเบี้ย
ประกันภยั ให้ใส่จ านวนเงินติดลบ 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่จัดส่งให้ส านักงาน คปภ. 
ให้ใส่รหัสเป็น  
 “U” (รายการแก้ไข) 
  หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 
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      ล าดบั 
ที่      ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

   

11.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดย
ระบบ Insurance Bureau 
 ของส านักงาน คปภ. 
 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล 

1) Not null/Not Blank  
   กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
   เป็น“U”, “C”                                
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

UหมายเหตุU :  # คีย์หลักของข้อมูล (PRIMARY KEY) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภัย                                                 

               หา้มระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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3. ตารางรายการสินไหมทดแทน 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.ก าหนด 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

U 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก 
 (อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

3.  รหัสประเภทงานย่อย SubClass รหัสประเภทงานย่อย 
 (อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

4.  เลขที่สินไหมทดแทน  ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ที่บริษัทประกันภยัก าหนด 

String(30)  1) Not null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

5.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC”= ประมาณการค่าสินไหม   
          ทดแทน (Estimate Claim)   
          ให้ระบุค่าเปลีย่นแปลง 
“ES” = ประมาณการรับคืน 
          (Estimate Subrogation &  
          Salvage) 
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
         (Paid Claim) 
“S” = รับคืน          
         (Subrogation & Salvage) 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 
           (Cancel Pad Claim) 
“CS” = ยกเลิกรับคืนสินไหมทดแทน 
          (Cancel Subrogation  
           & Salvage) 

String(2) ตามรายละเอยีดค าอธบิาย
เพิ่มเติมข้อ 5 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “EC”, “ES”,“P”,  
    “S”,“CP”, “CS”       
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตวัอักษร     

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีที่สถานะของการ   
    เรียกร้อง = “CP”    
    จะต้องอา้งอิงรายการที่มี 
     สถานะของการเรียกร้อง 
      = “P” ในฐานข้อมูล    
     Data Center ได ้
2) กรณีที่สถานะของการ 
    เรียกร้อง = “CS”จะต้อง 
    อ้างอิงรายการที่มีสถานะ 
    ของการเรียกร้อง = “S” 
     ในฐานข้อมูล 
     Data Center ได ้

U 

6.  ประเภทของรายการ ClaimType ประเภทของรายการ 
“0” = ไม่มีการจ่าย 
“1” = ค่าสินไหมทดแทน (Claim) 
“2” = ค่าส ารวจภัย (Survey Fee) 
“3” = ค่ารถลาก  

String(1)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”,“1”,“2”, 
    “3”, “4” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร   
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 



 

 

25 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

“4” = ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other  
Expenses) 

7.  วันที่ประมาณการสินไหม 
หรือวันที่อนุมัติจา่ยสินไหม 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหม 
หรือวันที่อนุมัติจา่ยสินไหม  
โดยจัดส่งเป็นปีค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

 

8.  ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม  ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการหรือการจา่ย
สินไหมทดแทน ภายใต้เลขที่สินไหม
ทดแทนหนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุค่าได้  
ให้ระบุค่า 1 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

9.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not null/Not Blank                   
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 
 

1) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่   
   กรมธรรม์ใน Data Center 
    ได้ 

 
 

10.  วันที่ได้รับแจ้งเหตุ 
จากผู้เอาประกันภัย 

NotifyDate วันที่ได้รับแจ้งเหตุ  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไม่มีวันรับแจ้งให้ระบุเป็น
วันที่เดียวกันกับวันที่เกิดความ
เสียหาย 

1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

11.  วันที่เกิดความเสียหาย  LossDate วันที่เกิดความเสียหาย 
 โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหาย 
ต้องอยู่ในช่วงวันที่คุ้มครอง 

1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  
 

12.  สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 

ClaimStatus สถานะของรายการสินไหมทดแทน 
“1” = เปิดเรื่องสินไหม 
         (Open Claim) 
“2” = ปิดเร่ืองสินไหม 
         (Close Claim) 
“3” = เปิดเรื่องใหม่ 
         (ReOpen Claim) 

String(1)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” หรือ “3” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 
 

1) กรณีสถานะของรายการ 
   สินไหมทดแทน = “2”  
   ต้องอ้างอิงรายการของ 
   สถานะของรายการ 
   สินไหมทดแทน=“1” ได้ 
2) กรณีสถานะของรายการ 
    ค่าสินไหมทดแทน =“3” 
    ต้องอ้างอิงรายการของ 
    สถานะของค่าสินไหม 
    ทดแทน = “2” ได้ 

 

13.  ลักษณะของความเสียหาย ClaimCause รหัสสาเหตุของความเสียหาย 
(อ้างอิงตารางที่ 5)  

String(3)  1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 5                        
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 

 A 

14.  ค่าความเสียหายส่วนแรก 
ที่ผู้เอาประกันภยัรับผิดชอบ 

DeductibleAmt ค่าความเสียหายส่วนแรก 
ที่ผู้เอาประกันภยัรับผิดชอบ 

Number 
(15,2) 

ถ้าจ านวนเงินความรับผิด 
ส่วนแรกไม่มี ให้รายงาน 0 

1) Not null/Not Blank                
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น         

 A 

15.  จ านวนเงินค่าสินไหม และค่าใช้จา่ย ClaimAmt จ านวนเงินค่าสินไหม และค่าใช้จา่ย Number 
(20,2) 

1) ถ้าประเภทของรายการ 
    เป็น “0”  ให้ส่งค่า 0 
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายการ  

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่ม   
   รายการ  = “CP”,”CS”  
   จ านวนเงินต้องเป็นค่าติด  
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

    เป็น “EC”. “ES”  
    ให้รายงานตามค่าที่แท้จริง  
   เช่น ประมาณการครั้งแรก  
   ส่งยอดบวก ปรับปรุงลด 
   ประมาณการให้ส่งค่า ลบ 
   ปรับปรุงเพิ่มประมาณการให ้
   ส่งค่า บวก 

   ลบ 
 
2) กรณีประเภทกลุ่ม  
    รายการ = “P”,”S” 
    จ านวนเงินต้องเป็นค่า 
    บวกเท่านั้น 

16.  ส ารอง 1 Reserved1 ส ารอง 1 (Reserved1 ) String(200)    A 
17.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 

“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัสเป็น 
“U” (รายการแก้ไข) หรือ  
“C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

18.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau 
 ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณีที่
เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not null/Not Blank  
   กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
   เป็น“U”, “C”                                
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

UหมายเหตุU : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, ประเภทของรายการ,  

 วันที่ประมาณการสินไหมหรือวันที่อนุมตัิจ่ายสินไหม, ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายค่าสินไหม.   

               หา้มระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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4. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
   ล าดบั       

ที่ 
ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

Data 
Type/Size 

ข้อก าหนดของฟิลด ์
การตรวจสอบข้อมูล 

ขั้นต้น 
การตรวจสอบข้อมูล 

เชิงลึก 
  

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก  
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2) ระบุค่าโดยอา้งอิง  
ตารางที่ 2 เท่านั้น          

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย SubClass รหัสประเภทงานย่อย  
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2) ระบุค่าโดยอา้งอิง  
ตารางที่ 2 เท่านั้น          

1) Not null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหมต้องตรงกับข้อมูล
สินไหมทดแทน 

1) Not null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน Number(5)  1) Not null/Not Blank                 
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) เลขที่สินไหมทดแทน +  
ครั้งที่จ่ายสินไหม  
ต้องสามารถอ้างอิงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล Data Center ได ้

A 
 
 

6.  วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง ChequeDate กรณีที่ไม่ได้เป็นการจ่ายด้วยเช็ค  
หรือ ดร๊าฟ ให้ระบุวันทีจ่่ายจริง  
เช่น วันที่จ่ายเงินสด เป็นต้น  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล 
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั       
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่ กรมธรรม์ประกันภั ย 
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภัย 

1) Not null/Not Blank                    
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตวัอักษร 

 A 

8.  วิธีการจ่ายค่าสินไหม PaidBy ให้ระบุว่าจ่ายเป็น  
“C” =เงินสด (Cash) 
“K” = เช็ค/ดร๊าฟ  
“T” = การโอนเข้าบญัช ี(Transfer) 
“B” = ให้ธนาคารด าเนินการแทน 

  (Bank) 
“O” = อื่นๆ (Other) 

String(1)  1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “C”, “K”, “T”,   
   “B”, “O” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

9.  เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ ChequeNo เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ 
 

String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตวัอักษร  A 
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   ล าดบั       
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

10.  จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน  ClaimAmt จ านวนเงินที่จ่ายเงินสด  
หรือเช็ค หรืออื่นๆ  

Number(20,2)  1) Not null/Not Blank   
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น        

 
 

A 

11.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัสเป็น 
“U” (รายการแก้ไข) หรือ  
“C” (รายการยกเลิก) 

1) Not null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”, “C” 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตวัอักษร 

 A 

12.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau 
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี 
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิก ขอ้มูล 

1) Not null/Not Blank  
 กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น“U”, “C”                                 
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตวัอักษร 

 A 

 

UหมายเหตุU : # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่สินไหมทดแทน, ครั้งที่จ่ายค่าสินไหมทดแทน , วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง 

               หา้มระบุค่าซ้ า กรณีที่ส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N” 
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Uค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. กรมธรรม์ประกันภัยท่ีเป็น การประกันภัยร่วม (Co-insurance policy) ให้รายงานเฉพาะจ านวนเงินเอาประกันภัย/เบี้ยประกันภัย ก่อนภาษี
เฉพาะส่วนของบริษัทเท่าน้ัน 

2. เน่ืองจากการรายงานข้อมูลในล าดับท่ี 17-27,34 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทงานย่อย ให้ใช้
ข้อก าหนดน้ีในการรายงานข้อมูล ยกเว้น ประเภทงานหลัก ประกันภัยอากาศยานและเครื่องบิน, การประกันภัยพืชผล, การประกันภัยปศุสัตว์ 
ไม่ต้องรายงาน  
2.1. ประเภทงานหลัก ประกันภัยทรัพย์สิน 

ฟิลด ์

ประเภทงานย่อย 

โจ
รก
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ม 

คว
าม

เสี
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ทกุ

ชน
ิด 

เงิน
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ยแ
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คเ
กจ

 

ธุร
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าด
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ม
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พค
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จ 

เห
ตุก

าร
ณ์ไ
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งบ

,จล
าจ

ล 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 

โท
รศ

ัพท
์

ร้า
นท

อง
 

17. วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง            

18.ลักษณะภยั/ประเภทธุรกิจ             

19.ประเภทความคุ้มครอง            

20. ความเสียหายเต็มมูลค่า หรือความเสียหายส่วน
แรก 

           

21.จ านวนผู้โดยสารรวมที่ได้รับความคุ้มครอง / 
จ านวนที่นั่ง/ จ านวนนกัท่องเที่ยว / จ านวนลูกจ้าง 

           

22. ความรับผิดส่วนแรก            

23. ชนิดของเรือ            

24. จ านวนรายการ *             

25. อาณาเขต            

26. ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง            

27. ประเภทผลิตภัณฑ์            

34. เส้นทางการเดินทาง            

 
*   ต้องรายงานข้อมูลในตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ด ตามจ านวนสถานประกอบการด้วย เช่น มีสถานประกอบการ 3 ท่ี ต้องรายงาน 3 รายการ 
ส่วนประกันภัยคุ้มครองโทรศัพท์ ต้องรายงานจ านวนโทรศัพท์มือถือท่ีรับประกันภัยด้วย เช่น ถ้ารับประกันโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ต้องรายงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ 3 รายการ 
 

2.2. ประเภทงานหลัก ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
 

ฟิลด ์

ประเภทงานย่อย 
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ผิด
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ค่า
ใช
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นก
าร

เรีย
กคื

นผ
ลิต

ภัณ
ฑ์ 

17. วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง         

18.ลักษณะภยั/ประเภทธุรกิจ         

19.ประเภทความคุ้มครอง         

20. ความเสียหายเต็มมูลค่า หรือความเสียหายส่วน
แรก 

        

21.จ านวนผู้โดยสารรวมที่ได้รับความคุ้มครอง / 
จ านวนที่นั่ง/ จ านวนนกัท่องเที่ยว / จ านวนลูกจ้าง 
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ฟิลด ์

ประเภทงานย่อย 
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ใน

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 

สิน
คา

ไม
่ปล
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กคื
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22. ความรับผิดส่วนแรก         

23. ชนิดของเรือ         

24. จ านวนรายการ *         

25. อาณาเขต         

26. ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง         

27. ประเภทผลิตภัณฑ์         

34. เส้นทางการเดินทาง         

 
*   ต้องรายงานข้อมูลในตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ด ตามจ านวนสถานประกอบการด้วย เช่น มีสถานประกอบการ 3 ท่ี ต้องรายงาน 3 รายการ 
 
2.3. ประเภทงานหลัก ประกันภัยวิศวกรรม 

 

ฟิลด ์
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อุป
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ง

ผู้ร
ับเ
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า 

17. วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง     

18.ลักษณะภยั/ประเภทธุรกิจ     

19.ประเภทความคุ้มครอง     

20. ความเสียหายเต็มมูลค่า หรือความเสียหายส่วนแรก     

21.จ านวนผู้โดยสารรวมที่ได้รับความคุ้มครอง / จ านวนที่นั่ง/ จ านวน
นักท่องเที่ยว / จ านวนลูกจ้าง 

    

22. ความรับผิดส่วนแรก     

23. ชนิดของเรือ     

24. จ านวนรายการ*     

25. อาณาเขต     

26. ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง     

27. ประเภทผลิตภัณฑ์     

34. เส้นทางการเดินทาง     

 
 

   * ต้องรายงานข้อมูลในตารางรายละเอียดอื่นๆ ตามจ านวนรถท่ีเอาประกันภัย เช่น ถ้ารับประกัน 2 คันรถ ต้องรายงานรายละเอียดรถ 2 รายการ 
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2.4. ประเภทงานหลัก การประกันภัยความเสี่ยงภัยทางด้านการเงินและการค้ าประกัน 

 

ฟิลด ์
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17. วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง       

18.ลักษณะภยั/ประเภทธุรกิจ       

19.ประเภทความคุ้มครอง       

20. ความเสียหายเต็มมูลค่า หรือความเสียหายส่วนแรก       

21.จ านวนผู้โดยสารรวมที่ได้รับความคุ้มครอง / จ านวนที่นั่ง/ 
จ านวนนกัท่องเที่ยว / จ านวนลูกจ้าง 

      

22. ความรับผิดส่วนแรก       

23. ชนิดของเรือ       

24.จ านวนรายการ *       

25. อาณาเขต       

26. ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง       

27. ประเภทผลิตภัณฑ์       

34. เส้นทางการเดินทาง       

* ต้องรายงานข้อมูลในตารางรายละเอียดอื่นๆ ตามจ านวนรถท่ีเอาประกันภัย เช่น ถ้ารับประกัน 2 คันรถ ต้องรายงานรายละเอียดรถ 2 รายการ 
 
2.5  ประกันภัยหลัก : การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
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17. วันที่เริ่มคุ้มครองย้อนหลัง 

18.ลักษณะภยั/ประเภทธุรกิจ 

19.ประเภทความคุ้มครอง 

20. ความเสียหายเต็มมูลค่า หรือความเสียหายส่วนแรก 

21.จ านวนผู้โดยสารรวมที่ได้รับความคุ้มครอง / จ านวนที่นั่ง/ จ านวนนักท่องเที่ยว / จ านวนลูกจ้าง  

22. ความรับผิดส่วนแรก 

23. ชนิดของเรือ  

24. จ านวนรายการ * 

25. อาณาเขต 

26. ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง 

27. ประเภทผลิตภัณฑ์ 

34. เส้นทางการเดินทาง 

 
* ต้องรายงานข้อมูลในตารางรายละเอียดอื่นๆ ตามจ านวนรถท่ีเอาประกันภัย เช่น ถ้ารับประกัน 2 คันรถ ต้องรายงานรายละเอียดรถ 2 รายการ 
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3. รายการขอ้มูลที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามาเกี่ยวข้องเนื่องจากตอ้งแปลงจ านวนเงินที่เป็นสกุลอื่นเป็นเงินบาทในการรายงานข้อมูลใหบ้ริษัทพิจารณา
เลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่เห็นสมควร 

4. ชื่อของกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภยัทุกชนิด (All Risks) ที่ใช้ในธุรกิจประกนัภัยเฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. มีดังนี้ 
4.1 กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
4.2 กรมธรรม์ประกันภัย All Risks ส าหรับโทรศัพท์มือถือ และวิทยุติดตามตัว 
4.3 Utility All Risks Machinery Break Down 
4.4 Miscellaneous Accident Policy  
4.5 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติภัย 
 

5 ประเภทกลุ่มรายการในล าดับที่  5  ของตารางรายการสินไหมทดแทน 
5.1 กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการ Uปิด Uเรื่องสินไหม โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจ านวนเงินประมาณการ หรือจ านวนเงินจ่าย  

ให้ระบุประเภทกลุ่มรายการ = ‘EC’  ยกตัวอย่างเช่น 
 
 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่ม
รายการ 

(ล าดับที่ 5) 

ครั้งที่ประมาณการ/
จ่ายสินไหม 
(ล าดับที่ 8) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ล าดับที่ 12) 

ประเภทของรายการ 
(ล าดับที่ 6) 

จ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่าย 

(ล าดับที่ 15) 
1 EC 1 1 1 (ค่าสินไหม) 8,000.00 
2 EC 2 1 2 (ค่าส ารวจภัย) 800.00 
2 EC 2 1 1 (ค่าสินไหม) -3,000.00 
3 P 2 1 1 5,000.00 
4 P 3 1 2 800.00 
5 EC 4 2 0 0.00 

 
5.2 กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการจ่ายพร้อมปิดเรื่อง หรือเป็นรายการ adjust ประมาณการพร้อมปิดเรื่องเลย การรายงานข้อมูลจะเป็น
ดังนี้   

5.2.1 กรณีจ่ายพร้อมปิดเร่ือง 
 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่ม
รายการ 

(ล าดับที่ 5) 

ครั้งที่ประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหม 
(ล าดับที่ 8) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ล าดับที่ 12) 

ประเภทของรายการ 
(ล าดับที่ 6) 

จ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่าย 

(ล าดับที่ 15) 
1 EC 1 1 1 (ค่าสินไหม) 8,000.00 
2 P 2 2 1 8,000.00 

 
5.2.2 กรณีมีการ Adjust ประมาณการพร้อมปิดเร่ือง 
 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภทกลุ่ม
รายการ 

(ล าดับที่ 5) 

ครั้งที่ประมาณการ/
จ่ายค่าสินไหม 
(ล าดับที่ 8) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ล าดับที่ 12) 

ประเภทของรายการ 
(ล าดับที่ 6) 

จ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่าย 

(ล าดับที่ 15) 
1 EC 1 1 1 (ค่าสินไหม) 8,000.00 
1 EC 1 1 2 (ค่าส ารวจภัย) 800.00 
2 P 2 1 1 7,000.00 
3 P 3 1 2 800.00 
4 EC 4 2 1 -1,000.00 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

รหัสมาตรฐานส าหรับ 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 

  



ก-1 

 

ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภัย 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2002 บริษัท ประกันคุ้มภยั จ ากัด )มหาชน(  SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2005 บริษัท สหนิรภยัประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2006 บริษัท สยามซิตี้ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2007 บริษัท น าสินประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2008 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
2009 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2010 บริษัท ไอโออ ิกรุงเทพ ประกันภยั จ ากดั )มหาชน(  AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ จ ากัด สาขาประเทศ

ไทย 
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 

2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 
2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 
2016 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2020 บริษัท เทเวศประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2022 บริษัท กมลประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด )มหาชน(  THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั )ประเทศไทย) จ ากัด 

)มหาชน(  
TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2029 บริษัท ไทยศรีประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2032 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2034 บริษัท นิวแฮมพ์เชอรอ์ินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2040 บริษัท สินทรัพย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั )ประเทศไทย) จ ากัด 

)มหาชน(  
MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2047 บริษัท สามัคคีประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด )มหาชน(  ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกจิประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจ ีประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอ ีประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ ากัด )มหาชน(  BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC 
CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจ้าพระยาประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด )มหาชน(  INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จ ากัด (ประกันวินาศภยั) สาขาประเทศไทย AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND 
BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรนัซ์ จ ากัด สาขา
ประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด )มหาชน(  MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ่ จ ากัด )มหาชน(  THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  
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ตารางที่  2 ประเภทงานหลักและประเภทงานย่อยของการประกนัภัยเบ็ดเตล็ด 

รหัสประเภท 

งานหลัก 
ค าอธิบายงานหลัก รหัสประเภท 

งานย่อย 
ค าอธิบายประเภทงานย่อย 

01 การประกันภัยทรัพย์สิน  
 (Property Insurance) 

01 การประกันภัยโจรกรรม – Burglary 

02 การประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด – All Risks 
03 การประกันภัยส าหรับเงิน – Money 
04 การประกันภัยป้ายโฆษณา - Neon Sign 
05 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – Golfer’s Indemnity 
06 การประกันภัยกระจก - Plate Glass 
07 การประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบแพ็คเกจ (Home Package)  
08 การประกันภัยธุรกิจขนาดย่อมแบบแพ็คเกจ (SME Package) 
09 การประกันภัยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ไม่สงบ  

(จลาจล/ก่อการร้าย/ก่อความไม่สงบ) 
10 การประกันภัยสิทธิการเช่า 
11 การประกันภัยคุ้มครองโทรศัพท์มือถือ 
12 การประกันภัยร้านทอง 
13 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุ หรือการใช้รถยนต์ 
99 อื่น ๆ – Others 

02 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
(Liability Insurance) 

01 การประกันภัยความรับผิดจากบุคคลภายนอก (ในสถานประกอบการ 
– Premises) 

02 การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ – Products 
03 การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากวิชาชีพ – Professional 
04 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตราย

ทางบก 
05 การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ 3 
06 การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ตรวจสอบอาคาร 
07 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 
08 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง 
09 การประกันภัยค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนผลิกภัณฑ์ (Product Recall) 
99 อื่น ๆ – Others 

03 การประกันภัยวิศวกรรม   
(Engineering Insurance) 

01 การประกันภัยเครื่องจักร – Machinery 
02 การประกันภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน – Boiler 
03 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

– Electronic Equipment 
04 การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา – Contract Work 
05 การประกันภัยเครื่องจักรของผู้รับเหมา 
99 อื่น ๆ – Others 

04 การประกันภัยความเสี่ยงภัยด้านการเงิน 
และการค้ าประกัน (Financial Insurance) 

01 การประกันภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง – Fidelity  Guarantee 
02 การประกันภัยอิสรภาพ – Bail Bond 
03 การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า – Trade Credit 

04 การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน  

05 การประกันภัยผู้ค้ าประกัน 

06 การประกันภัยผู้เช่าซ้ือ (ทรัพย์สิน) 

07 การประกันภัยสินเชื่อ (บุคคล) 
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รหัสประเภท 

งานหลัก 
ค าอธิบายงานหลัก รหัสประเภท 

งานย่อย 
ค าอธิบายประเภทงานย่อย 

99 อื่น ๆ – Others 

05 การประกันภัยอากาศยานและเครื่องบิน 
(Aircraft and Aviation Insurance) 

01 การประกันภัยอากาศยาน (Aircraft) 
02 การประกันภัยเครื่องบิน (Aviation) 
99 อื่น ๆ – Others 

08 การประกันภัยพืชผล  
(Crop Insurance) 

01 การประกันภัยข้าว 

02 การประกันภัยข้าวโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ 
03 การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
99 อื่น ๆ – Others 

09 การประกันภัยปศุสัตว์ 
(Livestock Insurance) 

01 การประกันภัยปศุสัตว์ (สัตว์พาหนะ) 
02 การประกันภัยสัตว์เล้ียง 
03 การประกันภัยช้าง 
04 การประกันโคนม 
99 อื่น ๆ – Others 

10 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
(EN-การประกันภัยเบ็ดเตล็ด) 

01 การประกันภัยการขยายระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ 
(Extended Warranty Insurance) 

99 อื่นๆ – Others 
 

*** UหมายเหตุU***    

     ประเภทประกันภยัหลกั 06 การประกนัอุบัติเหตุ จะม ีประเภทงานย่อย ในส่วนของ การประกันภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
    การรายงานข้อมูล จะใช้แบบโครงสร้างการประกันภัยอุบัติเหตุ และ สุขภาพ 

    ประเภทประกันภยัหลกั 07 การประกนัสุขภาพ การรายงานข้อมูลจะใช้แบบโครงสร้างการประกันภัยอบุัติเหตุ และสุขภาพ 
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ตารางที่ 3  ประเภทของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย – ส าหรับการประกันเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส ์(EEI) 

รหัส ค าอธิบาย 

0001 EDP systems & equipment 
0002 Telecommunication  Equipment 
0003 Transmitting (Broadcasting) and  receiving installations 
0004 Lighting  and navigation  facilities 
0005 Equipment for research and materials testing 
0006 Electro-medical equipment 
0007 Signaling & transmitting units (Except broadcasting & television system) 
0008 Machinery used in office, graphical & reproduction  agencies 
0009 Supervisory  and recording  units 
0099 Others 

 

 

 

ตารางที่ 4  ประเภทความคุ้มครอง ส าหรับการประกันภัยโจรกรรมและการประกนัภัยส าหรับเงิน 
การประกันภัยโจรกรรม 

รหัส ค าอธิบาย 
จร1 ความคุ้มครองการประกันภยัโจรกรรมประเภท 1  การลักทรัพย ์ที่ปรากฏรอ่งรอยการงัดแงะ 
จร2 ความคุ้มครองการประกันภยัโจรกรรมประเภท 2  การลักทรัพย ์การชิงทรัพย ์และปล้นทรัพย ์ ที่ปรากฏร่องรอย 
จร3 ความคุ้มครองการประกันภยัโจรกรรมประเภท 3  การลักทรัพย ์การชิงทรัพย ์และปล้นทรัพย ์ทั้งที่ปรากฏร่องรอยและไม่ปรากฏร่องรอย 

 

 

 

การประกันภัยส าหรับเงิน 

รหัส ค าอธิบาย 
ปง1 ความคุ้มครองการประกันภยัส าหรับเงินประเภท 1  การชิงทรัพย ์และปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระท าดังกล่าว 
ปง2 ความคุ้มครองการประกันภยัส าหรับเงินประเภท 2  การชิงทรัพย ์และปล้นทรัพย์ หรือ สาเหตุอื่นใด ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น 
ปง3 ความคุ้มครองการประกันภยัส าหรับเงินประเภท 3  การชิงทรัพย ์และปล้นทรัพย์ หรือ สาเหตุอื่นใดที่มิได้ระบุในข้อยกเว้น  โดยคุ้มครอง

รวมถึง การฉอ้โกง โดยพนกังาน รับส่งเงิน แต่ผู้เอาประกันต้องตรวจสอบพบภายใน 3 วันนับแต่วันที่สูญหาย 
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ตารางที่ 5  ลักษณะของความเสยีหาย 

รหัส 

 

ลักษณะของความเสยีหาย 
001 ไฟไหม้ 
002 ฟ้าผ่า 
003 การระเบิดของก๊าซ 
004 เครื่องจักรหยุดชะงัก 
005 การระเบิดของหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน 
006 การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก  
007 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
008 กระจก 
009 ภัยลมพาย ุ
010 ภัยจากลูกเหบ็ 
011 ภัยระเบิด 
012 ภัยจากอากาศยาน 
013 ภัยจากยวดยานพาหนะ 
014 ภัยจากควัน 
015 ภัยจากแผ่นดินไหว 
016 ภัยน้ าทว่ม 
017 ภัยเนื่องจากน้ า 
018 ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน 
019 ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระท าดว้ยเจตนาร้าย 
020 ภัยเกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยและ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด 
021 ภัยไฟป่า 
022 ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า 
023 ภัยธรรมชาตอิื่นๆ 
024 วินาศกรรม 
025 ประมาทเลินเล่อ (ยกเลิกการใช)้ 
026 เสียชีวิต 
027 สูญเสียอวัยวะและสายตา 
028 ทุพพลภาพถาวร 
029 รักษาพยาบาล 
030 Accidental Damage 
031 โจรกรรมมีร่องรอยงัดแงะ 
032 โจรกรรมไม่มีร่องรอยงัดแงะ 
033 ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย ์
034 ยักยอก/ฉ้อโกง 
035 Vibration/Removal/Weakening of support 
036 การก่อการร้าย 
037 Hole in One 
038 การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย 
039 การขับขี่หรอืโดยสารรถจักรยานยนต์ 
040 การโดยสารอากาศยานที่มีได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
041 ภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบ 
999 อื่นๆ 
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ตารางที่ 6 รหัสภัยของหมวดการประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR) * 

รหัส ค าอธิบาย 
1100 Residential buildings 
1110 Multi – Storey Buildings 
1120 Hall buildings 
1130 Factories 
1140 Cold storages Warehouses 
1150 Metal Production and Forming Plants, Coke Ovens, Cement and Chemical Factories 
1160 Power Plants 
1170 Towers 
1180 Silos 
1190 Earthworks 
1200 Roads 
1210 Airports 
1220 Railways/ Mass Transits System 
1230 Hydraulic Structures 
1240 Dams 
1250 Hydro Projects 
1260 Syphons 
1270 Land Reclamation 
1280 Galleries and Tunnels by Mining Methods 
1290 Galleries and Tunnels by Open Cut Methods 
1300 Tunnels by Sinking of Prefabricated Parts 
1310 Shafts 
1320 Underground Railway Structures 
1330 Caverns 
1340 Protection Structures 
1350 Bridges 
1360 Jetty/Pier/Wet Risks 
1370 Sewage Channels and Pipelines 
1380 Sewage Treatment Plants 
1390 Pumping Stations 
1400 Water Reservoirs 
1410 Water Treatment Plants 
1420 Irrigation Systems 

 * หมายเหต ุ

1. เนื่องจากโดยปกติทั่วไปแล้วกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (CWI) จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัย 
ที่รวม หมวดการประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR) และหมวดการประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (EAR) ไว้ด้วยกัน โดยแยกจ านวนเงิน 
เอาประกันภัยไว้คนละส่วน คือ ส่วนของ Section I  Building and Civil  Engineering Works และ Section II  Machinery Erection ใน
การพิจารณาว่าเป็นหมวดของการประกันภัยประเภทใด ให้พิจารณาจากจ านวนเงินเอาประกันภัย โดย 

 1.1 หากจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของ Section I Building and Civil Engineering Works มากกว่าส่วนของ 
 Section II  Machinery Erection  ให้ถือว่าเป็นหมวดการประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR) และให้ระบุรหัสภัยตามตารางที่ 6 
 1.2 หากจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของ Section II Machinery Erection มากกว่าส่วนของ Section I Building and 
 Civil Engineering Works  ให้ถือว่าเป็นหมวดการประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (EAR) และให้ระบุรหัสภัยตามตารางที่ 7 

2. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุรหัสภัยที่ตรงกบัลักษณะภยัได้ ให้ระบุรหัสภัยที่ใกล้เคียงแทน 
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ตารางที่ 7 รหัสภัยของหมวดการประกันภัยการติดต้ังเคร่ืองจักร (EAR) * 
 

รหัส ค าอธิบาย 

2100 Transportation and Traffic Systems 

2110 Mining Industry 

2120 Graphical Industry 

2130 Chemical Industry 

2140 Metal Working Industry 

2150 Appliance Industry 

2160 Metal Producing Industry 

2170 Food and Fodder Industry 

2180 Building Utility Installations 

2190 Wood Working Industry 

2200 Storage Facilities 

2210 Agricultural Industry 

2220 Leather Industry 

2230 Paper and cardboard Industry 

2240 Telecommunication Systems 

2250 Construction/ Building Material Industry 

2260 Textile Industry 

2270 Water  Sewerage Treatment/Pipelines 

2280 Energy/Power Plants 

2290 Drilling Industry 

2300 Electronic Industry/Optical/Precision Instruments(Clean Room Risks) 

2310 Research and Computing Centres Testing Facilities and Laboratories 

2320 Oil and Gas, Petrochemical 

 

 * หมายเหต ุ

1. เนื่องจากโดยปกติทั่วไปแล้วกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (CWI) จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัย  
ที่รวมหมวดการ ประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR) และหมวดการประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (EAR) ไว้ด้วยกัน โดยแยกจ านวนเงินเอาประกันภัย 
ไว้คนละส่วน คือ ส่วนของ Section I  Building and Civil  Engineering Works และ Section II  Machinery Erection  ในการพิจารณาว่าเป็นหมวด
ของการประกันภัยประเภทใด ให้พิจารณาจากจ านวนเงินเอาประกันภัย โดย 

 1.1 หากจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของ Section I Building and Civil Engineering Works มากกว่าสว่นของ 
 Section II Machinery Erection  ให้ถอืว่าเป็นหมวดการประกันภัยงานกอ่สร้าง (CAR) และให้ระบุรหัสภยัตามตารางที่ 6 

  1.2 หากจ านวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของ Section II Machinery Erection มากกว่าสว่นของ Section I Building and 
  Civil Engineering Works  ให้ถือว่าเปน็หมวดการประกันภยัการติดตั้งเครื่องจักร (EAR) และให้ระบุรหัสภยัตามตารางที่ 7 

  2. ในกรณีที่ไม่สามารถระบุรหัสภัยที่ตรงกับลักษณะภยัได้ ให้ระบุรหัสภัยที่ใกล้เคียงแทน 
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ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล  (ตัวอย่าง) 
ให้ Download รหัสทั้งหมดได้ที่ www.oic.or.th 

รหัส (Code) ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล 

100000 กรุงเทพมหานคร     
100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   
100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง 
100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย ์
100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพธิ 
100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ส าราญราษฎร ์
100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ 
100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงช้า 
100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 
100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 
100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 
100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม 
100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 
100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดสามพระยา 
100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   
100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต 
100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล 
100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา 
100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สี่แยกมหานาค 
100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บางซ่ือ 
100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี 
100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สามเสนใน 
100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   
100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย 
100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 
100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 
100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 
100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 
100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คู้ฝั่งเหนือ 
100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าผักช ี
100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าต้อยติ่ง 
100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   
100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ตารางที่ 9 รหัสประเภทวิชาชีพ 

 

รหัส ประเภทวิชาชีพ 

0001 แพทย ์

0002 ทนายความ 

0003 สถาปนิก 

0004 วิศวกร 

0005 นักบัญช ี

0006 นายหนา้ประกันภัย 

9999 อาชีพอื่นๆ 
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ตารางที่ 10 รหัสประเทศ   อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารูบา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมู่เกาะโอลันด์ Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอร์รา Andorra 
ANT เนเธอแลนด์แอนทิลลิส  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates 
ARG อาร์เจตินา Argentina 
ARM อาร์เมเนีย Armenia 
ASM อเมริกันซามัว American Samoa 
ASN กลุ่มประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตาร์กติกา Antarctica 
ATF ดินแดนเฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกแลนส ์ French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนติกาและบาร์บูดา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลีย Australia 
AUT ออสเตรีย  Austria 
AZE อาร์เซอร์ไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนดี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินต์เอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูร์กินาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรีย Bulgaria 
BHR บาห์เรน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซ็งบาร์เตเลมี Saint Barthélemy 
BLR เบลารุส Belarus 
BLZ เบลีซ์ Belize 
BMU เบอร์มิวดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บาร์เบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรูไนคารุสซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดินแดนหมู่เกาะโคโคส )คลีิง(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอร์แลนด ์ Switzerland 
CHL ชิลี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดิวัวร ์ Côte d'Ivoire 
CMR แคเมอรูน Cameroon 
COD สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมู่เกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
CPV กาบูว์ดี Cabo Verde 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CRI คอสตาริกา Costa Rica 
CUB คิวบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอร์ซอว์  Curaçao 
CXR เกาะคริสต์มาส Christmas Island 
CYM หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมนี Germany 
DJI จิบูตี Djibouti 

DMA โดมินิกา Dominica 
DNK เดนมาร์ก  Danmark 
DOM สหรัสโดมิกัน Dominican Republic 
DZA แอลจีเรีย Algeria 
ECU เอกวาดอร์ Ecuador 
EGY อียิปต์ Egypt 
ERI เอริเทรีย Eritrea 
ESH เวสเทิร์นสะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปีย Ethiopia 
FIN ฟินแลนด ์ Finland 
FJI ฟิจ ิ Fiji 
FLK หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ )มัลวีนัส(  Falkland Islands (Malvinas) 
FRA ฝรั่งเศส France 
FRO หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 
FSM ไมโครนีเซีย Micronesia 
GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอร์เจีย Georgia 
GGY เกิร์นซีร์ Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร ์ Gibraltar 
GIN กินี Guinea 
GLP กวาเดอลูป Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกินี Equatorial Guinea 
GRC กรีซ Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรีนแลนด ์  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนช์เกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮ่องกง Hong Kong 
HMD หมู่เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดูรัส Honduras 
HRV โครเอเซีย Croatia 
HTI เฮติ Haiti 
HUN ฮังการี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอร์แลนด์ Ireland 

 



ก-13 

 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรัก Iraq 
ISL ไอซ์แลนด์  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอร์ซีย์ Jersey 
JOR จอร์แดน Jordan 
JPN ญี่ปุ่น Japan 
KAZ คาซัคสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีร์กีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาต ี Kiribati 
KNA เซนต์ศิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต้ Republic of Korea 
KWT คูเวต Kuwait 
LAO สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนต์ลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลิกเตนส์ไตน์ Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเก๊า Macao 
MAF แซ็ง -มาร์แต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมร็อกโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรัฐมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ์ Madagascar 
MDV มัลดีฟส ์ Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมู่เกาะมาร์แซลล์ Marshall Islands 
MKD สาธารณรัฐมาซิโดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาลี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พม่า Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลีย Mongolia 
MNP หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซัมบิก Mozambique 
MRT มอริเตเนีย Mauritania 
MSR มอนต์เซอร์รัต Montserrat 
MTQ มาร์ตินิก Martinique 
MUS เมริเซียส Mauritius 
MWI สาธารณรัฐมาลาวี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซีย Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 
NER ไนเจอร์ Niger 
NFK เกาะนอร์ฟอล์ก Norfolk Island 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากัว Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด์ Netherlands 
NOR นอร์เวย์ Norway 
NPL สหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอูรู Nauru 
NZL นิวซีแลนด์ New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมู่เกาะพิตแคร์น Pitcairn Islands 
PER เปรู Peru 
PHL ฟิลิปปินส ์ Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปัวนิวกินี Papua New Guinea 
POL สาธารณรัฐโปแลนด ์ Republic of Poland 
PRI เปอร์โตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตุเกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รัฐปาเลสไตน์ State of Palestine 
PYF เฟรนช์โปลินีเซีย French Polynesia 
QAT กาตาร์ Qatar 
REU เรอูเนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรัฐรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia 
SCG กลุ่มประเทศเชงเก้น Schengen 
SDN ซูดาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร ์ Singapore 
SGS เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนต์เฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบาร์และยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียร์ราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซัลวาดอร ์ El Salvador 
SMR ซานมารีโน  San Marino 
SOM โซมาเลีย  Somalia 
SPM แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอร์เบีย Serbia 
SSD ซูดานใต ้  South Sudan 
STP เซาตูเมและปรินซิปี Sao Tome and Principe 
SUR ซูรินาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซิแลนด ์ Swaziland 
SXM ชินต์มาร์เติน Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล์ Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
TCA หมู่เกาะเติร์กและหมู่เกาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจิกิสถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ติมอร์ -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินิแดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตุรก ี Turkey 
TUV ตูวาล ู Tuvalu 
TWN ไต้หวันสาธารณรัฐจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรุกวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรัฐวาติกัน State of the Vatican City 
VCT เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมู่เกาะบริติซเวอร์จิน British Virgin Islands 
VIR หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาตู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 
WRW เวิลด์วายด ์ Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซิมบับเว Zimbabwe 
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ตารางที่ 11 รหัสความคุ้มครอง 
 

รหัสความ
คุ้มครอง 

ค าอธิบาย 

010100 ความคุ้มครองประกันภยัโจรกรรม 

010101 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

010102 ความเสยีหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 

010200 ความคุ้มครองการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด 

010300 ความคุ้มครองประกันภยัส าหรับเงิน 

010301 ความสญูเสยีของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือ เงินเดือน 

010302 ความสญูเสยีของเงินภายในสถานที่เอาประกันภยั 

010303 ความสญูเสยีของเงินภายในตู้นิรภยัหรือห้องนิรภยั 

010304 ความสญูเสยีของเงินภายนอกสถานท่ีเอาประกันภยัขณะที่ขนส่งตามเส้นทาง 

010305 ความเสยีหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานท่ีเอาประกันภัยและทรัพย์สินอ่ืนๆ 

010400 ความคุ้มครองประกันภยัป้ายโฆษณา 

010401 ความเสยีหายต่อทรัพย์สิน หรือป้ายโฆษณา 

010402 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ไดร้ับบาดเจ็บ หรือสญูเสียชีวิต 

010403 ความเสยีหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากอุบตัิเหตุอันเกดิจากป้ายโฆษณา 

010500 ความคุ้มครองประกันภยักอล์ฟ 

010501 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

010502 ความบาดเจ็บทางร่ายกายของผูเ้อาประกันภยั 

010503 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ 

010504 รางวัลพิเศษส าหรับ โฮล-อิน-วัน 

010600 ความคุ้มครองประกันภยักระจก 

010700 ความคุ้มครองอัคคีภัยและความคุม้ครองเพิ่มเติม 

010701 อัคคีภัยและความคุม้ครองเพิ่มเติม – สิ่งปลูกสรา้ง 

010702 อัคคีภัยและความคุม้ครองเพิ่มเติม – ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง 

010703 อัคคีภัยและความคุม้ครองเพิ่มเติม – เครื่องจักร 

010704 อัคคีภัยและความคุม้ครองเพิ่มเติม – สต็อก 

010705 อัคคีภัยและความคุม้ครองเพิ่มเติม – ภัยธรรมชาต ิ

010706 ความเสยีหายจากภัยน้ าท่วม 

010707 ความเสยีหายจากภัยแผ่นดินไหว 

010708 ความเสยีหายจากภัยลมพาย ุ

010709 ความคุ้มครองเพิ่มเตมิ 

010710 แนบท้ายขยายความคุม้ครอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

010800 ความคุ้มครองสูญเสียรายได ้
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รหัสความ
คุ้มครอง 

ค าอธิบาย 

010801 ความคุ้มครองสูญเสียรายได-้ สิ่งปลูกสรา้งสถานประกอบกิจการ 

010802 ความคุ้มครองสูญเสียรายได-้การถูกสั่งปิดสถานท่ีประกอบการ 

010900 ความคุ้มครองประกันภยัทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่สงบ 

011000 ความคุ้มครองประกันภยัสิทธิการเช่า 

011100 ความคุ้มครองประกันภยัโทรศัพท์มือถือ 

011101 ความเสยีหายต่อโทรศัพท์มือถือที่เอาประกันโดยอุบัติเหต ุ

011102 ความเสยีหาย/สูญหายของโทรศัพท์มือถืออันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 

011200 ความคุ้มครองประกันภยัร้านทอง 

011201 ความเสยีหายต่อทองค าที่มีไว้เพื่อจ าหน่าย ภายในสถานท่ีเอาประกนัภัยอันเกิดจากสาเหตุ การชิงทรพัย์, 
การปล้นทรัพย ์

011202 ความเสยีหายต่อทองค าที่มีไว้เพื่อจ าหน่าย ภายในสถานท่ีเอาประกนัภัยอันเกิดจากสาเหตุ การวิ่งราว
ทรัพย ์

011203 ความเสยีหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภยั กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองค า เครื่องช่ัง และโทรทัศน์วงจรปิด 

011204 ผลประโยชน์ การเสยีชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

011205 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 

011300 ความคุ้มครองประกันภยัชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ 

011301 เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์เกิดอุบัตเิหตุ และท าให้ผู้ขับข่ีหรือผู้โดยสารบาดเจ็บ 
จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 

011302 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบตัิเหตุ 

011303 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับผู้เอาประกันภัยกรณรีถยนตไ์ดร้ับความเสยีหายจากอุบตัิเหตุ  
หรือเครื่องยนต์ขัดข้อง 

011400 ความคุ้มครองประกันภยัธุรกิจหยดุชะงัก 

019999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

020100 ความคุ้มครองความรับผิดจากบคุคลภายนอก  

020101 ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกดิขึน้ภายในสถานท่ีประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานท่ีประกอบการ 

020102 ความรับผิดตามกฎหมายอันเกดิจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งท างานประจ า ณ 
สถานท่ีประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานท่ีประกอบการ 

020200 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

020300 ความคุ้มครองความรับผิดอันเกดิจากวิชาชีพ 

020400 ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก 

020401 ความเสยีหายต่อชีวิต ร่างกาย หรอือนามัยของบุคคลภายนอก 

020402 ความเสยีหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

020403 ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดมิ ฯลฯ 

020500 ความคุ้มครองความรับผิดอันเกดิจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 
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รหัสความ
คุ้มครอง 

ค าอธิบาย 

020600 ความคุ้มครองความรับผิดส าหรับผู้ตรวจสอบอาคาร 

020700 ความคุ้มครองประกันภยัเงินทดแทนแรงงาน 

020701 ความรับผิดชอบของนายจ้างตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานท่ีออกโดยกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสังคมซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 

020702 ความรับผิดของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

020800 ความคุ้มครองความรับผิดของนายจ้าง 

020801 ความรับผิดของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

020900 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเรยีกคืนผลติภณัฑ ์

029999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

030100 ความคุ้มครองประกันภยัเครื่องจักร 

030200 ความคุ้มครองประกันภยัหม้อก าเนิดไอน้ าและถังความดัน 

030300 ความคุ้มครองประกันภยัเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

030301 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายต่อเครื่องอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 

030302 อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไมอ่ยู่ในตัวคอมพิวเตอร ์

030303 ค่าใช้จ่ายในการท างานท่ีเพิ่มขึ้น 

030400 ความคุ้มครองประกันภยัการปฏิบตัิงานตามสัญญา 

030401 Building and Civil Engineering Works 

030402 Machinery Erection 

030403 Third Party Liability 

030500 ความคุ้มครองประกันภยัเครื่องจักรของผู้รับเหมา 

039999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

040100 ความคุ้มครองประกันภยัความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง 

040201 ความคุ้มครองประกันภยัอิสรภาพ ก่อนกระท าความผดิ 

040202 ความคุ้มครองประกันภยัอิสรภาพ หลังกระท าความผิด 

040300 ความคุ้มครองประกันภยัสินเช่ือทางการค้า 

040400 ความคุ้มครองการว่างงาน 

040500 ความคุ้มครองประกันภยัผู้ค้ าประกัน 

040600 ความคุ้มครองประกันภยัผู้เช่าซื้อ 

040700 ความคุ้มครองประกันภยัสินเช่ือ (บุคคล) 

040701 การเสยีชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 

040702 การสญูเสยีอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย 

040703 การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรครา้ยแรง 

040704 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

040705 ภาวะโคม่า (Coma) 
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รหัสความ
คุ้มครอง 

ค าอธิบาย 

040706 ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) 

040707 ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) 

049999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

050100 ความคุ้มครองประกันภยัอากาศยาน 

050101 ความสญูเสยีหรือความเสยีหายอันเกิดต่อตัวอากาศยาน 

050102 ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3 

050103 ความรับผิดต่อผู้โดยสาร (บาดเจ็บต่อร่างกาย) 

050200 ความคุ้มครองประกันภยัเครื่องบิน 

059999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

080100 ความคุ้มครองประกันภยัข้าว 

080101 ความเสยีหายจากน้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือพายุไตฝุ้่น  
ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลกูเห็บ ไฟไหม ้

080102 ความเสยีหายจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

080200 ความคุ้มครองประกันภยัข้าวโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ 

080300 ความคุ้มครองประกันภยัข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

089999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

090100 ความคุ้มครองประกันภยัปศุสตัว ์

090101 การตายของสตัว์ หรือเมื่อเกิดอุบตัิเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือไดร้ับเช้ือโรคถึงแก่ความตาย 

090200 ความคุ้มครองประกันภยัสตัว์เลีย้ง 

090201 เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 

090202 ค่ารักษาพยาบาลจาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย 

090203 ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง 

090204 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสตัว์เลีย้งท่ีสูญหาย 

090205 ค่าวัคซีนป้องกันโรค 

090300 ความคุ้มครองประกันภยัช้าง 

090301 การตายของช้างที่เอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมผีลบังคับ อันเนื่องมาจากอุบตัิเหต ุ 
หรือภัยธรรมชาติ หรือโรคภัยไข้เจบ็ หรือโรคระบาด 

090302 การตาย การพิการ ของช้าง เนื่องจากอุบัติเหตุ 

090303 ค่ารักษาพยาบาลของช้าง 

090400 ความคุ้มครองประกันภยัโคนม 

090401 ค่าทดแทนกรณโีคนมเจ็บป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย (ต่อตัว) 

090402 ค่าทดแทนกรณโีคนมตายจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ต่อตัว) 

099999 ความคุ้มครองอื่นๆ   

100100 ความคุ้มครองการขยายระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ 
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รหัสความ
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109999 ความคุ้มครองอื่นๆ   
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ตารางที่ 12  รหัสผลิตภัณฑ ์

รหัส ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
0101 ก๊าซ ปิโตรเคมี น้ ามันปโิตรเลยีม พลังงานทดแทน 
0102 น้ ามันหล่อลื่น และจารบ ี
0103 ยางอัสฟัลต์(ยางลดถนน) น้ ามันดนิ 
0201 ปุ๋ย เคมีเกษตร และย่าฆา่แมลง 
0202 ผลิตภณัฑ์เคม ี
0302 ผลิตภณัฑ์พลาสติก 
0401 พลาสติก เรซิ่นสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ โพลไีวนิล ซลิิโคลนเรซิ่น ไวนิลเรซิ่น ไนล่อนเรซิ่น เมลานีนเรซิ่น 
0402 ถุงมือยาง และถุงยางอนามัย 
0403 ยาง รวมยางใน ยกเว้นยางท่ีหล่อดอกใหม่ ยางรถยนต์ จักรยานยนต์ 
0404 ยางรถยนต/์จักรยานยนต์ และยางที่หล่อดอกใหม ่
0501 ผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ 
0502 ยานยนต์ ช้ินส่วนและอะไหลย่านยนต์ (ยกเว้นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกประเภท เช่น เบรก ล้อ ยาง ถุงลม 

และเข็มขดันิรภัย เป็นต้น) 

0601 แบตเตอรีร่ถยนต ์
0602 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร ์
0701 เครื่องใช้ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผา้ เครื่องดูดฝุ่น 
0702 เครื่องท าน้ าร้อน น้ าอุ่น หม้อต้นน้ าในอาคาร 
0703 มอเตอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
0801 เครื่องจักรใช้งานก่อสร้าง 
0802 เครื่องจักรกล (การเกษตรและโลหะการ) ยกเว้น นั่งร้าน ลิฟท์ เครน เครื่องยก/กว้าน 
0803 เครื่องจักรกลการเกษตรและโลหะการ – นั่งร้าน ลิฟท์ เครน เครื่องยก/กว้าน สายพาน 
0804 เครื่องมือทางการเกษตร ป่าไม้ ประมง 
0901 เฟอร์นิเจอรโ์ลหะและเฟอร์นิเจอรส์ านักงาน 
0902 เฟอร์นิเจอรไ์ม้และเฟอร์นเิจอรส์ านักงาน 
0903 เฟอร์นิเจอรส์ าหรับเด็ก และเก้าอ้ีสตูล 
1001 ไม้อัด ไม้บาง และวสัดุแผ่น 
1002 ผลิตภณัฑ์ไม้อื่นๆ ยกเว้นบันได นัง่ร้าน และเก้าอีส้ตลู 
1101 บันได น่ังร้าน 
1102 กระดาษทราย และวัสด/ุผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการขัด ขูด 
1103 ปูนซีเมนต์ ผลติภณัฑ์คอนกรตี ยกเว้นผลติภณัฑ์แอสเบสทอส 
1104 ผลิตภณัฑ์ยิปซัม่ บล็อกคอนกรตี อิฐ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 
1201 แกรนิตและหินอ่อน ดินเผา เซรามิก 
1301 แก้ว กระจก และเครื่องกระเบื้อง (เช่น จาน ชาม เป็นต้น) 
1302 กระจกตู้อาบน้ า ประตูกระจก กระจกกันลม 

1401 กระเบื้อง ถังน้ า ถังนม และภาชนะบรรจุอาหารท าจากเหล็ก ยกเว้นถังอัดความดัน 
1501 ผลิตภณัฑ์เหล็ก 
1502 ผลิตภณัฑ์อลูมเินียม 
1601 เยื่อกระดาษ และกระดาษ ยกเว้นกระดาษที่มสี่วนผสมของแอสเบสทอส 

 1602 กระดาษเชด็หน้า กระดาษช าระ ผา้เย็น ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย 



ก-22 

 

รหัส ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย 
1603 กล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก กระดาษห่อของขวัญ กระดาษท่ีใช้บรรจุของรับประทาน 
1701 ผลิตภณัฑ์จากใยสังเคราะห์ ยกเวน้ผลิตภณัฑ์จากเสื้อผ้า 
1801 ผลิตภณัฑ์เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและสิ่งทอยกเว้นผลติภณัฑส์ าหรับเด็ก 
1802 ผลิตภณัฑ์เสื้อผ้า และเครื่องใช้เด็ก 
1803 รองเท้ายาง/พลาสติก 
1804 รองเท้ายาง/พลาสติก – ใช้เพื่อความปลอดภัยรองเท้ากีฬารองเท้าบสูก ี
1805 รองเท้าหนัง – รองเท้ากีฬา รองเท้าเพื่อความปลอดภัย รองเท้าบสูกี 
1901 หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ยกเว้นรองเท้ากีฬา รองเท้าเพื่อความปลอดภัย รองเท้าบูสกี 
1902 ถึงมือหนังที่ใช้ส าหรับงานช่าง 
2001 อัญมณีและเครื่องประดับ 
2101 สุรา เบยีร์ ไวน์ บรั่นดี และเครื่องเดิมที่มีแอลกอฮอล์ 
2102 ขนมปัง และผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ น้ ามันที่ท าจากสัตว์ 
2103 น้ ามันพืช 
2104 น้ าอัดลม และเครื่องดื่มเกลือแร ่
2105 ผัก และผลไม้กระป๋องรวมแช่แข็ง น้ าผลไม้ ชีส ผลิตภัณฑ์นม มอลต์ ลูกอม ขนมหวาน  

ผลิตภณัฑ์ซอส น้ าสลดั และผลิตภณัฑ์ปรุงรสอื่นๆ 

2106 อาหารทะเล อาหารแช่งแข็ง (ยกเว้นผัก และผลไม้แช่แข็ง) ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์สัตว์และอาหารตา่งๆ 
2107 อาหารแมว / อาหารสุนัข 
2108 อาหารสตัว์อื่นๆ  
2201 ได้แก่ เครื่องส าอางค์ (รวมน้ าหอมและผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของน้ าหอม สบู่ แป้ง โลช่ัน ลิปสติก  

ยาสระผม ยาย้อมผม  ยาสีฟัน น้ ายาบ่วนปาก น้ ายา/ครีมโกนหนวด ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตัว เป็นต้น) 

2202 สบู่ ผลิตภณัฑล์้างจาน ผงซักฟอก ยกเว้นผลติภณัฑ์ท าความสะอาดชนิดพิเศษ 
2301 พลาสเตอร์ยา ส าลี ผ้ากลอส เทป/ผ้าพันแผล 
2302 ยา และสมุนไพร 
2303 อุปกรณ์เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา 
2304 อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือการแพทย์ 
2401 เลนส์กระจก/พลาสติก เลนสส์ายตา เลนส์กันแดด กรอบแว่นตา 
2402 คอนแทคเลนส ์
2501 อุปกรณ์กีฬา (เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล ไม้เทนนสิ ไมบ้ิลเลียต ลูกโบว์ลิ่ง เป็นต้น) 
2502 อุปกรณ์กีฬาในศูนย์ออกก าลังการครบวงจร สปอร์ตคลับ เพาะการ เพาะกล้าม โรงยิม 
2503 อุปกรณ์กีฬาผาดโผนและใช้ความเร็ว และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั (เช่น สเก็ตบอรด์ ร่มชูชีพ  

มอเตอรส์ปอร์ต ATV เจ็ทสกี เจ็ทโบ๊ท สปีดโบ๊ท เป็นต้น) 

2504 อุปกรณ์การยิงปืน อุปกรณ์การด าน้ า สระว่ายน้ า หมวกกันน๊อก กันกระแทก เป็นต้น 
2601 ของเด็กเล่น เช่น มอเตอร์ไซต์ จักรยาน และชิ้นส่วน โรลเลอร์สเก็ต สกู๊ตเตอร์ โยโย ปืน เป็นต้น 
2602 ของเด็กเล่น เช่น ตุ๊กตา เกมส์ เปน็ต้น (ยกเว้นอุปกรณส์นามเด็กเลน่) 
2603 อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
2701 เครื่องดนตร ี
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ตารางที่ 13 รหัสจังหวัด ตามทะเบียนรถ 

 

รหัส ชื่อจังหวัด ภาษาไทย ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ  รหัส ชื่อจังหวัด ภาษาไทย ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ 
81 กระบี ่ Krabi  65 พิษณุโลก Phitsanulok 
10 กรุงเทพมหานคร Bangkok  76 เพชรบุร ี Phetchaburi 
71 กาญจนบุร ี Kanchanaburi  67 เพชรบูรณ์ Phetchabun 
46 กาฬสินธุ ์ Kalasin  54 แพร ่ Phrae  
62 ก าแพงเพชร Kamphaeng Phet  83 ภูเก็ต Phuket 
40 ขอนแก่น Khon Kaen  44 มหาสารคาม Maha Sarakham 
22 จันทบุร ี Chanthaburi  49 มุกดาหาร Mukdahan 
24 ฉะเชิงเทรา Chachoengsao  58 แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son 
20 ชลบุร ี Chon Buri   35 ยโสธร Yasothon 
18 ชัยนาท Chai Nat  95 ยะลา Yala 
36 ชัยภูม ิ Chaiyaphum  45 ร้อยเอ็ด Roi Et 
86 ชุมพร Chumphon  85 ระนอง Ranong 
57 เชียงราย Chiang Rai  21 ระยอง Rayong 
50 เชียงใหม่ Chiang Mai  70 ราชบุร ี Ratchaburi 
92 ตรัง Trang  16 ลพบุร ี Lop Buri 
23 ตราด Trat  52 ล าปาง Lampang 
63 ตาก Tak  51 ล าพูน Lamphun 
26 นครนายก Nakhon Nayok  42 เลย Loei 
73 นครปฐม Nakhon Pathom  33 ศรีสะเกษ Si Sa Ket 
48 นครพนม Nakhon Phanom  47 สกลนคร Sakon Nakhon 
30 นครราชสีมา Nakhon Ratchasima   90 สงขลา Songkhla  
80 นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat  91 สตูล Satun 
60 นครสวรรค์ Nakhon Sawan  11 สมุทรปราการ Samut prakarn 
12 นนทบุรี Nonthaburi  75 สมุทรสงคราม Samut Songkhram 
96 นราธิวาส Narathiwat  74 สมุทรสาคร Samut Sakhon 
55 น่าน Nan  19 สระบุรี Saraburi  
31 บุรีรัมย์ Buri Ram  17 สิงห์บุร ี Sing Buri  
38 บึงกาฬ Bueeng Kan  64 สุโขทัย Sukhothai 
13 ปทุมธาน ี Pathum Thani  72 สุพรรณบุรี Suphan Buri 
77 ประจวบคีรีขันธ ์ Prachuap Khiri Khan   84 สุราษฎร์ธาน ี Surat Thani 
25 ปราจีนบุร ี Prachin Buri  32 สุรินทร์ Surin 
94 ปัตตานี Pattani  27 สระแก้ว Sa Kaeo 
14 พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya  43 หนองคาย Nong Khai 
56 พะเยา Phayao  39 หนองบัวล าภ ู Nong Bua Lam Phu 
82 พังงา Phangnga   15 อ่างทอง Ang Thong 
93 พัทลุง Phatthalung  41 อุดรธาน ี Udon Thani 
66 พิจิตร Phichit  53 อุตรดิตถ์ Uttaradit 
04 เบตง Betong  61 อุทัยธาน ี Uthai Thani 
00  รถต่างประเทศ  

 
Foreign Car  37 อ านาจเจริญ Amnat Charoen 

99 ไม่ระบุ EN-ไม่ระบุ  34 อุบลราชธาน ี Ubon Ratchathani 
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ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยเบด็เตล็ด 

 

 
 

  

รายละเอียด
เบ็ดเตล็ด 
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ภาพโครงสร้าง  XML  File  ข้อมูลประกันภัยเบด็เตล็ดเบ็ดเตล็ด 
 

 

POLICY   MISCELLANEOUS
KEY  GROUP  NODE
     CompanyCode
     MainClass
     SubClass
     PolicyNumber
     EndorsementNumber

XML   STRUCTURE  ;                   

INSURED  NODE
     InsuredSeq
     ………
    TransactionStatus
     ReferenceNumber

RECEIVABLE  MISCELLANEOUS
RECEIVABLE  NODE
         CompanyCode
         MainClass
         SubClass
         PolicyNumber
         EndorsementNumber
        ReceiptDateFromInsured
        …..
        ….
        TransactionStatus
         ReferenceNumber

        &        &                                

INSURED  NODE

POLICY  MISCELLANEOUS

CLAIM   MISCELLANEOUS
KEY  GROUP  NODE
          CompanyCode
          MainClass
          SubClass
         ClaimNumber
         ClaimGroup
         AccountingDate
         ClaimSeq

CLAIM   NODE
        ClaimType
        PolicyNumber
       …..
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

           &      
PAYABLE  MISCELLANEOUS

PAYABLE  NODE
       CompanyCode
       MainClass
       SubClass
       ClaimNumber
       ClaimPaidSeq
       ChequeDate
       …..
       TransactionStatus
       ReferenceNumber

                  

RECEIVABLE  MISCELLANEOUS

CLAIM   MISCELLANEOUS

PAYABLE   MISCELLANEOUS

CLAIM   NODE
        PolicyNumber
       …..
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

POLICY  INFO.  NODE
     DataType
     PolicyGroup
     ……
     TransactionStatus
     ReferenceNumber

AS  AT   25  Feb.  2015
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Uตัวอย่าง XML File 
ชุดข้อมลูกรมธรรม์ประกนัภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้มข้อมลู : MI_PO_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MIPolicyEndorse><XMLHeader> 

<InsuranceClass>MI</InsuranceClass> 

<Document>PO</Document> 

<Version>A01</Version> 

<CompanyCode>9999</CompanyCode> 

<PeriodData>201510</PeriodData> 

<PeriodSeq>1</PeriodSeq> 

<EffectiveDate>20160101</EffectiveDate> 

<CreateDate>20150313</CreateDate> 

</XMLHeader> 

<MIData> 

 <CompanyCode>9999</CompanyCode> 

 <MainClass>01</MainClass> 

 <SubClass>01</SubClass> 

 <PolicyNumber>POL-MI-001</PolicyNumber> 

 <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 

 <MIInfo> 

   <DataType>1</DataType> 

   <PolicyGroup>O</PolicyGroup> 

   <Category>D</Category> 

   <CoInsurance>0</CoInsurance> 

   <EndorsementSeq></EndorsementSeq> 

   <IssuedDate>20150925</IssuedDate> 

   <AgreeDate>20150825</AgreeDate> 

   <AccountingDate>20150925</AccountingDate> 

   <EffectiveDate>20150925</EffectiveDate>    

   <ExpiryDate>20160925</ExpiryDate> 

   <EndorsementEffectiveDate>20150925</EndorsementEffectiveDate> 

   <PreviousBeginDate></PreviousBeginDate> 

   <OccupancyCode>จร1</OccupancyCode> 
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   <CoverageType>จร1</CoverageType> 

   <FullValueOrFirstLoss>1</FullValueOrFirstLoss> 

   <PassengerCount>0</PassengerCount> 

   <DeductibleText></DeductibleText> 

   <RecordNo>1</RecordNo> 

   <Territory>THA</Territory> 

   <HazardousMaterial></HazardousMaterial> 

   <ProductType></ProductType> 

   <SumInsuredAmt>15000</SumInsuredAmt> 

   <PremiumRate>0.00</PremiumRate> 

   <NetPremiumAmt>2176.05</NetPremiumAmt> 

   <CommissionAmt>391.69</CommissionAmt> 

   <AgentBrokerLicense>9/2537</AgentBrokerLicense> 

   <Distribution>01</Distribution> 

   <TravelLine></TravelLine> 

   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 

   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MIInfo> 

  <MIInsured> 

   <InsuredSeq>1</InsuredSeq> 

   <InsuredType>1</InsuredType> 

   <InsuredName>นายประกัน คุ้มทุกโรค</InsuredName> 

   <InsuredAddress>27  หมู่ 9  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง</InsuredAddress> 

   <ProvinceDistrictSubDistrict>900102</ProvinceDistrictSubDistrict> 

   <ZipCode>90000</ZipCode> 

   <CountryCode>THA</CountryCode> 

   <InsuredCitizenId>0000000000008</InsuredCitizenId> 

   <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 

   <Beneficiary1>นายเก่ง ปลอดทกุโรค</Beneficiary1> 

   <Beneficiary2></Beneficiary2> 

   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 

   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MIInsured> 
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  <MIInsured> 

   <InsuredSeq>2</InsuredSeq> 

   <InsuredType>1</InsuredType> 

   <InsuredName>นายประกันเก่ง ปลอดทุกโรค</InsuredName> 

   <InsuredAddress>31/2 หมู่ 9  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง</InsuredAddress> 

   <ProvinceDistrictSubDistrict>900102</ProvinceDistrictSubDistrict> 

   <ZipCode>90000</ZipCode> 

   <CountryCode>THA</CountryCode> 

   <InsuredCitizenId>0000000000008</InsuredCitizenId> 

   <BeneficiaryIsInsuredFlag>1</BeneficiaryIsInsuredFlag> 

   <Beneficiary1>นายประกัน ปลอดทกุโรค<Beneficiary1> 

   <Beneficiary2></Beneficiary2> 

   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 

   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MIInsured> 

 

  <MICoverage> 

   <CoverageCode>010100</CoverageCode> 

   <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt> 

   <PremiumAmt>2361.16</PremiumAmt> 

   <MaxSumInsuredAmt>1000000</MaxSumInsuredAmt> 

   <SumInsuredPerDay>0</SumInsuredPerDay> 

   <SumInsuredPerTimes>0</SumInsuredPerTimes> 

   <SumInsuredPerPerson>0</SumInsuredPerPerson> 

   <DeductibleAmt>0.00</DeductibleAmt> 

   <DeductibleText></DeductibleText> 

   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 

   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MICoverage> 

  <MIOther> 

   <Seq>1</CoverageCode> 

   <RecordType>01</RecordType> 

   <FieldString01>Garment Factory</FieldString01> 
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   <FieldString02></FieldString02> 

   <FieldString03></FieldString03> 

   <FieldString04></FieldString04> 

   <FieldString05></FieldString05> 

   <FieldString06></FieldString06> 

   <FieldString07>000000</FieldString07> 

   <FieldString08>00000</FieldString08> 

   <FieldString09>VNM</FieldString09> 

   <FieldNumeric01></FieldNumeric01> 

   <FieldNumeric02></FieldNumeric02> 

   <FieldNumeric03></FieldNumeric03> 

   <FieldNumeric04></FieldNumeric04> 

   <FieldNumeric05></FieldNumeric05> 

   <FieldNumeric06></FieldNumeric06> 

   <FieldNumeric07></FieldNumeric07> 

   <FieldNumeric08></FieldNumeric08> 

   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 

   <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

  </MIOther> 

 </MIData> 

</MIPolicyEndorse> 

 



ก-30 

 

ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกัน ตัวอย่างชื่อแฟ้มข้อมลู : MI_RV_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MIReceive> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MI</InsuranceClass>  
   <Document>RV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <MainClass>01</MainClass> 
  <SubClass>01</SubClass> 
  <PolicyNumber>MIPOL0001</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber></EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20141115</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141115</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>A111</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>2000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MIData> 

 <MIData> 

 <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <MainClass>01</MainClass> 
  <SubClass>01</SubClass> 
  <PolicyNumber>MIPOL0002</PolicyNumber> 
  <EndorsementNumber>E0001</EndorsementNumber> 
  <ReceiptDateFromInsured>20141115</ReceiptDateFromInsured> 
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141115</ReceiptDateFromAgentBroker> 
  <AgentBrokerLicense>A111</AgentBrokerLicense> 
  <NetPremiumAmt>2000</NetPremiumAmt> 
  <TransactionStatus>U</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber>RF0001</ReferenceNumber> 

 </MIData> 

</MIReceive> 
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ตารางรายการสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้มข้อมลู : MI_CL_A01_9999_201502_1.XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MIClaimRecovery> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MI</InsuranceClass>  
   <Document>CL</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <MainClass>01</MainClass> 
  <SubClass>01</SubClass> 
  <ClaimNumber>MIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimGroup>E</ClaimGroup> 
  <AccountingDate>20141102</AccountingDate> 
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq>     

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MIPOL0001</PolicyNumber> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <DeductibleAmt>1000.00</DeductibleAmt> 
   <ClaimCause>003</ClaimCause> 
   <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
   <RESERVED1></RESERVED1>    
   <ClaimType>1</ClaimType> 
   <ClaimAmt>1500</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber>1</ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MIPOL0001</PolicyNumber> 
   <LossDate>20141101</LossDate>    
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus>   
   <DeductibleAmt>1000.00</DeductibleAmt> 
   <ClaimCause>003</ClaimCause> 
   <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
   <RESERVED1></RESERVED1>    
   <ClaimType>2</ClaimType> 
   <ClaimAmt>500</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
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   <ReferenceNumber>1</ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

  <ClaimDetail> 

   <PolicyNumber>MIPOL0001</PolicyNumber> 
   <LossDate>20141101</LossDate> 
   <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
   <DeductibleAmt>1000.00</DeductibleAmt> 
   <ClaimCause>003</ClaimCause> 
   <NotifyDate>20141201</NotifyDate> 
   <RESERVED1></RESERVED1> 
   <ClaimType>3</ClaimType> 
   <ClaimAmt>500</ClaimAmt> 
   <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
   <ReferenceNumber>1</ReferenceNumber> 

  </ClaimDetail> 

 </MIData> 

</MIClaimRecovery> 
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ตารางการจ่ายสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้มข้อมลู : MI_PV_A01_9999_201502_1.XML  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<MIPayment> 

 <XMLHeader> 

    <InsuranceClass>MI</InsuranceClass>  
    <Document>PV</Document>  
    <Version>A01</Version>  
    <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
    <PeriodData>201506</PeriodData>  
    <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
    <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
    <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 

 <MIData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <MainClass>01</MainClass> 
  <SubClass>01</SubClass> 
  <ClaimNumber>MIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>MIPOL0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>C</PaidBy> 
  <ChequeNo></ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141115</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>1000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MIData> 

 <MIData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode> 
  <MainClass>01</MainClass> 
  <SubClass>01</SubClass> 
  <ClaimNumber>MIC0001</ClaimNumber> 
  <ClaimPaidSeq>2</ClaimPaidSeq> 
  <PolicyNumber>MIPOL0001</PolicyNumber> 
  <PaidBy>D</PaidBy> 
  <ChequeNo>584599</ChequeNo> 
  <ChequeDate>20141120</ChequeDate> 
  <ClaimAmt>25000</ClaimAmt> 
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus> 
  <ReferenceNumber></ReferenceNumber> 

 </MIData> 

</MIPayment> 
 



 
 

แบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยสขุภาพ 

 

  หน้า 

1 ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย  

 1.1 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1 

 1.2 ตารางผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ 6 

 1.3 ตารางความคุ้มครอง 11 

2 ตารางการรับ/คืนเบี้ยประกันภัย 
 

13 

3 ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน  

 3.1 ตารางรายการสินไหมทดแทน 15 

 3.2 ตารางผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 18 

4 ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 21 

5 ภาคผนวก รหัสมาตรฐานส าหรับการประกันภยัอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ  

 ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภยั ก-1 

 ตารางที่ 2 รหัสประเภทงานหลกัและรหัสประเภทงานย่อย ก-3 

 ตารางที่ 3 ประเภทความคุ้มครอง  ก-4 

 ตารางที่ 4 รายการประเภทความคุ้มครองแบบก าหนดโรค/โรคร้ายแรง (Critical)  ก-5 

 ตารางที่ 5 รหัสความคุ้มครองตามประเภทงาน (Coverage) ก-7 

 ตารางที่ 6 ตารางความสัมพันธ์ของบุคคล ก-14 

 ตารางที่ 7 รหัสอาชีพ ก-15 

 ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล (ตัวอยา่ง) ก-20 

 ตารางที่ 9 รหัสประเทศ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) ก-21 

 ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยอบุัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ก-26 

 ภาพโครงสร้าง XML File ข้อมูลประกนัภัยอุบัติเหตุสว่นบุคคลและสุขภาพ ก-27 

 ตัวอยา่ง XML File ก-28 
               

           สัญลักษณ์ภายในเอกสารในส่วนของคอลัมน์   
“U” หมายถึง รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการขอ้มูลการประกันภยัอุบัติเหตุและสุขภาพ 

ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 
“A” หมายถึง รายละเอียดที่เพิม่เตมิจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภยัอุบัตเิหตุและสุขภาพ 

ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 
“ ” หมายถึง รายละเอียดที่ไมเ่ปลีย่นแปลงจากโครงสร้างตามแบบรายการข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตแุละสุขภาพ 

ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 
 

 

 

 



 
 

รายละเอียดแบบรายการโครงสร้างข้อมูลการประกนัภัยอุบัติเหตุและประกนัภัยสขุภาพ 

ให้บริษัทประกันภยัจัดส่งข้อมูลการรับประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภยัสุขภาพ ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล XML File  
1. ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย มีตารางรายละเอยีดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 3 ตารางคือ 

1.1. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
1.2. ตารางผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ 
1.3. ตารางความคุ้มครอง 

  วิธีการรายงานข้อมูลในส่วนของการรับประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันภัยสุขภาพ กรณีที่มีผู้เอาประกันภัย 1 คน ถือว่าเป็น  
การประกันภัยเด่ียว ส่วนกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย 2 คนขึ้นไป ถือว่าเป็นการประกันภัยกลุ่ม โดยที่ ใน 1 กรมธรรม์ จะต้องรายงานให้ครบทั้ง 3 ตารางข้างต้น 
ที่กล่าวมา โดยกรณีที่เป็น กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแบบที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ ให้รายงานในตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์เป็นลักษณะชื่อกลุ่ม 
เช่น กลุ่มผู้จัดการ , กลุ่มพนักงาน, กลุ่มแม่บ้าน   เป็นต้น 
 โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File  ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยประกันอบุัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PO_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : AH_PO_A01_9999_201502_1.XML 

 หมายเหตุ  
 1) ก าหนดให้ส่งข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย, ผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ และความคุ้มครอง ในโครงสร้าง XML File  เดียวกัน 
 2) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภยั  มีผู้เอาประกันภัยมากวา่ 1 คน ให้ส่งข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบ เช่น  มีผู้เอาประกนัภัยทั้งหมด 3 คน 
     จะต้องส่งข้อมูลจ านวน 3 รายการ  เป็นต้น 
 3) ตารางกรมธรรม์ประกันภัย, ตารางผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ และตารางความคุ้มครอง ก าหนดเพื่อการส่งข้อมูลกรมธรรม์
     ประกันภัย และสลักหลังในชุดตารางเดียวกัน                                                                                                                                                
 4) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 
 

2. ตารางการรับ/คืน เบี้ยประกันภยั  
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง  Upload File  ดังนี้ 

   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยประกันอบุัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “RV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22 หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23   หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : AH_RV_A01_9999_201502_1.XML                                      
 หมายเหต ุ
 1) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ชุดข้อมูลรายการสินไหมทดแทน มีตารางรายละเอียดแบบโครงสร้างที่เกี่ยวขอ้ง 2 ตารางคือ 
3.1. ตารางรายการสินไหมทดแทน 
      โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง  Upload File ดังนี้ 

           ต าแหน่งที่ 1 - 3           หมายถึง    ใหก้ าหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยัประกนัอุบัติเหตุและประกันภัยสขุภาพ 
          ต าแหน่งที่ 4 - 6          หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “CL_” 
           ต าแหน่งที่ 7 – 10        หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบยีน 
          ต าแหน่งที่ 11 – 15      หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
          ต าแหน่งที่ 16 - 19       หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
          ต าแหน่งที่ 20 – 22      หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
          ต าแหน่งที่ 23            หมายถึง    ล าดบัที่แฟ้มขอ้มูลในงวดการรายงานขอ้มูล 
         ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_CL_A01_9999_201502_1.XML 

 หมายเหต ุ
1) ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

3.2.  ตารางผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 
โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง  Upload File   ดังนี้ 

         ต าแหน่งที่ 1 - 3             หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภยัประกันอุบัติเหตุและประกันภยัสุขภาพ 
         ต าแหน่งที่ 4 - 6            หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “IJ_” 
           ต าแหน่งที่ 7 – 10          หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
          ต าแหน่งที่ 11 – 15        หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
          ต าแหน่งที่ 16 - 19         หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบคุ่า 4 หลัก) 
                     ต าแหน่งที ่20 – 22        หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
          ต าแหน่งที่ 23              หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานขอ้มูล 
       ตัวอย่างชื่อแฟ้ม: AH_IJ_A01_9999_201502_1.XML 
       หมายเหต ุ 

                    1)  ดูตัวอย่าง XML File ได้ที่ภาคผนวก 

4.   ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
      โดยก าหนดชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้ในการน าส่งข้อมูล กรณีน าส่งด้วยช่องทาง Upload File  ดังนี้ 
   ต าแหน่งที่ 1 - 3  หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “AH_” คือ ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยประกันอบุัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ 
   ต าแหน่งที่ 4 - 6   หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “PV_” 
     ต าแหน่งที่ 7 - 10 หมายถึง    ให้ก าหนดเป็น “A01_” คือ Version ของการส่งข้อมูลตามค าสั่งนายทะเบียน 
    ต าแหน่งที่ 11 - 15 หมายถึง    รหัสของบริษัทที่รายงานข้อมูล และตามด้วยอกัษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 16 - 19  หมายถึง    ปี (ค.ศ.) ของงวดที่รายงาน (ระบุค่า 4 หลัก) 
    ต าแหน่งที่ 20 - 22  หมายถึง    ล าดับที่ของเดือนของงวดทีร่ายงาน (ระบุค่า 2 หลัก) และตามด้วยอักษร “_” (Underscroll) 
    ต าแหน่งที่ 23 หมายถึง    ล าดับที่แฟ้มข้อมูลในงวดการรายงานข้อมูล 
  ตัวอยา่งชื่อแฟ้ม : AH_PV_A01_9999_201502_1.XML 
 หมายเหต ุ

             1) ดูตัวอยา่ง XML File ได้ที่ภาคผนวก 



 
 

1 

1 ชุดข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 
1.1 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

1.  รหัสบริษัทประกันภยั CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด                        
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก  MainClass รหัสประเภทงานหลัก            
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย             
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 
(เลขนี้ต้องไม่ซ้ าตอนกรมธรรม์ต่อาย)ุ 

String(30)  1)Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank          
กรณีเป็นรายการสลักหลัง         
หรือประเภทรายการขอ้มูล        
ระบุค่าไม่เท่ากับ “1”                            
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า                    
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์        
หลักก่อนถึงจะส่งรายการ
สลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขที่กรมธรรม์ 
ใน Data Center ได ้

A 

6.  ประเภทของรายการข้อมูล  
 

DataType ประเภทของรายการข้อมูล 
“1” = ข้อมูลกรมธรรม์ 
“2” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีที่ม ี             
การปรับเบี้ยเพิ่ม 
“3” = ข้อมูลสลักหลัง-ในกรณีที่ม ี  
การปรับเบี้ยลด                           
“4”=ข้อมูลสลักหลังที่ไม่มี
ผลกระทบกับเบี้ยประกันภัย                    
“5”= ข้อมูลสลักหลังเปลี่ยนแปลง     
ผู้เอาประกันภยั 
“6” = ข้อมูลสลักหลังยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภยั 

String(1)  1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2”, “3”, 
“4”, “5”, “6”, “7” 

 A 



 
 

2 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

“7” = ข้อมูลสลักหลังเพิ่มสมาชกิ        
ในกรมธรรม์กลุ่ม 
“8” = ข้อมูลสลักหลังลดสมาชิก        
ในกรมธรรม์กลุ่ม 

7.  ประเภทกลุ่มกรมธรรม ์ PolicyGroup ประเภทกลุ่มกรมธรรม ์
“T” = ตากะฟุล (Takaful) 
“M”= ไมโคร (Micro) 
“C” = ตากะฟุลและไมโคร 
         (Takaful And Micro) 
“O”= ทั่วไป (Other) 
“N” = ไมโครอินชัวรันส์ (ไมโคร200) 
(Micro Insurance (Micro200)) 

String(1) 
 
 

 - 
 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “T”, “M”, “C”, 
“O”หรือ “N” 
 

 A 

8.  ประเภทการรับประกันภยั Category ประเภทการรับประกันภยั                   
“D” = ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย     
รับตรง (Direct) 

String(1) เป็นไปตามที่ก าหนดเท่านั้น 1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “D” 

 A 

9.  ล าดับที่สลักหลัง EndorsementSeq ล าดับที่สลักหลัง Number(5) กรณีเป็นรายการกรมธรรม์
ก าหนดค่าเป็น 0 

1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  รหัสแบบประกันภัยของ คปภ. OICPlanCode รหัสแบบประกันภัยของ คปภ. 
 

String(30)  1) Not Null/Not Blank             
2) ถ้าไม่สามารถระบุได้ให้ระบ ุ
“Unknown”                          
3) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

 A 

11.  วันที่ออกเอกสาร   IssuedDate วันที่ออกเอกสาร                      
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

  

12.  วันที่ท าสัญญา AgreeDate วันที่ท าสัญญา                        
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

13.  วันที่บันทึกรายการทางบัญช ี AccountingDate วันที่บันทึกรายการทางบัญชี        
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

14.  วันที่เริ่มความคุ้มครอง  EffectiveDate วันที่เริ่มความคุ้มครองของกรมธรรม์ 
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) ระบุค่าน้อยกวา่หรือ
เท่ากับวันที่สิ้นสุด ความ
คุ้มครองเสมอ 

A 

15.  วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง  ExpiryDate วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง             
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

1) ระบุค่ามากกวา่หรือ
เท่ากับวันที่เริ่มคุ้มครอง
เสมอ 

A 

16.  วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง  EndorsementEffectiveDate วันที่มีผลบังคับของสลักหลัง         
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

  1) Not Null/Not Blank         
กรณีเป็นรายการสลักหลัง 

1) ต้องมีรายการกรมธรรม์
หลักก่อนถึงจะส่งรายการ

A 



 
 

3 

 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง สลักหลังได้ 
17.  ชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม ์ PolicyHolder ชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม ์ String(200)  1) Not Null/Not Blank             

2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 
 A 

18.  ที่อยู่ผู้ถือกรมธรรม์ PolicyHolderAddress ที่อยู่ผู้ถือกรมธรรม์ String(500)  1) Not Null/Not Blank          
2) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 

 A 

19.  รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล ProvinceDistrictSubDistrict รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล                
(อ้างอิงตารางที่ 8)                          

String(6)  1) Not Null/Not Blank              
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8           
3) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตวัอักษร 

 A 

20.  รหัสไปรษณีย์ Zipcode รหัสไปรษณีย์                                 String(5)  1) Not Null/Not Blank           
2) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตวัอักษร 

 A 

21.  รหัสประเทศ CountryCode รหัสประเทศ                             
(อ้างอิงตารางที่ 9) 

String(3)  1) Not Null/Not Blank              
2)รหัสต้องมีในตารางที่ 9           
3) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 

 A 

22.  รหัสประเทศปลายทาง Destination รหัสประเทศ                             
(อ้างอิงตารางที่ 9) 

String(3)  1) Not Null/Not Blank             
กรณีเป็นกรมธรรม์ TA ประเภท Out 
Bound 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 

 A 

23.  ชนิดของเรือ 
 
 

ShipType ชนิดของเรือ 
“1” = เรือโดยสารกลล าน้ า 
“2” = เรือโดยสารกลทะเล  

String(1)  1) ความยาวต้องเท่ากบั 1 ตัวอักษร 1) Not null/Not Blank 
    กรณีการประกันภยั
ผู้โดยสารส าหรับเรือโดยสาร 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”  
    หรือ “2” 

A 

24.  จ านวนผู้เอาประกันภัย/จ านวนกลุ่ม InsuredNum จ านวนผู้เอาประกันภัย/จ านวนกลุ่ม Number(7)  1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

25.  จ านวนเงินเอาประกันภยัรวม SumInsuredAmt จ านวนเงินเอาประกันภยัรวม 
(ค่าสูงสุด) 

Number(20)  1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

26.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิรวม 
(ตามหน้าตารางกรมธรรม์)  

GrossPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธิรวม 
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number(15,2)  1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทรายการ     
ข้อมูล = “1”, “7”          
เบี้ยประกันภัยต้อง >= 0 
2) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล =  “2”                
เบี้ยประกันภัยต้อง > 0 
3) กรณีประเภทรายการ 
ข้อมูล = “3”                  
เบี้ยประกันภัยต้อง < 0 

A 
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

4) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = “4”, “5”               
เบี้ยประกันภัยต้อง = 0 
5) กรณีประเภทรายการ
ข้อมูล = “6”                  
เบี้ยประกันภัยต้อง <= 0 
 

27.  จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ CommissionAmt จ านวนเงินค่าบ าเหน็จ Number(15,2)  1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 A 

28.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันวินาศภยั 

AgentBrokerLicense 
 

เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันวินาศภัยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 
 

String(20) กรณีที่เป็นการซ้ือตรงกับ
บริษัทให้ใส่รหัสบริษัท 
(ตัวเลข 4 หลัก) 

1) Not Null/Not Blank                
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร    

1) ต้องสอดคล้อง 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังาน คปภ. 

A 

29.  ช่องทางการจ าหนา่ย Distribution ช่องทางการจ าหนา่ยของบริษัท
ประกันภยั 
“01” = ตัวแทน (Agent) 
“02” = นายหนา้ (Broker) 
“03” = ธนาคาร (Bancassurance) 
“04” = ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
“05” = ทางโทรศัพท์
(TeleMarketing) 
“06” = ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับ
บริษัท (Walkin) 
“07” = ผ่านองค์กร (Worksite) 
“08” = ขายผา่นอินเตอร์เน็ต
(Internet) 
“99” = อื่นๆ (Others) 
 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น 
“01”,“02”,…,“08”,“99”              
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตวัอักษร 

 A 

30.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 
 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C”                        

 A 
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 ล าดบั 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

  

31.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล  

1) Not Null/ Not Blank        
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล    
เป็น “U” , “C”                       
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร    

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลกัของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลกั, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม,์ เลขที่สลักหลัง 

 ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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1.2 ตารางผู้เอาประกันภัย และผูรั้บผลประโยชน์ 

     ล าดับ          
    ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด                        
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก  MainClass รหัสประเภทงานหลัก              
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย            
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank         
กรณีเป็นรายการสลักหลัง                       
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า                    
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์
หลักก่อนถึงจะส่งรายการ
สลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขที่กรมธรรม์ 
ใน Data Center ได ้
 

A 

6.  ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย/ 
ล าดับที่ของกลุ่ม 

Seq  ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย/ 
ล าดับที่ของกลุ่ม 
1) การประกันภัยกลุ่ม 
ที่ระบุรายละเอยีดเป็นรายบุคคลได้  
ให้ระบุเป็นล าดับที่ผู้เอาประกัน 
2) การประกันภัยกลุ่ม 
ที่ระบุรายละเอยีดเป็นรายบุคคลไม่ได้  
ให้ระบุเป็นล าดับที่ของแบบประกัน
กันภัย                        
ตัวอยา่งเช่น                             
“1” = แผนผู้บริหารระดับสูง,  
“2” = แผนผู้จัดการ,  
“3” = แผนพนักงานทัว่ไป เป็นต้น 

String(50) 1) การประกันภัยกลุ่มที่ระบุ
รายละเอียดเป็นรายบุคคลได้ 
ให้ระบุเป็นล าดับที ่
ผู้เอาประกัน 
2) การประกันภัยกลุ่มที่ระบุ
รายละเอียดเป็นรายบุคคล
ไม่ได้ ให้ระบุเป็นล าดับที่ของ
แบบประกันกันภยั  
ตัวอยา่งเช่น       
“1”= แผนผู้บริหารระดับสูง,        
“2” = แผนผู้จัดการ,                  
“3” = แผนพนักงานทัว่ไป 
         เป็นต้น 
 

1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล    
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 
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     ล าดับ          
    ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

7.  ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภยั/ 
ชื่อกลุ่ม/ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง 

InsuredName ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภยั/ 
ชื่อกลุ่ม/ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง 
 

String(200)  กรณีที่เป็นการประกันภัย
กลุ่มแบบไม่ได้ระบุชื่อ 
ให้ระบุเป็นชื่อกลุ่ม เช่น 
ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

8.  ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั InsuredAddress ที่อยู่ผู้เอาประกันภยั String(500)  1) ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร 1) Not Null/Not Blank         
ยกเว้น กธ.ประกันภยักลุ่ม                           

A 

9.  รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล InsuredProvinceDistrictSub รหัสจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล                
(อ้างอิงตารางที่ 8) 

String(6) กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “000000” 

1) ความยาวต้องเท่ากบั 6 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank        
ยกเว้น กธ.ประกันภยักลุ่ม 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 8               

A 

10.  รหัสไปรษณีย์ InsuredZipCode รหัสไปรษณีย์                     String(5)  กรณีที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศ 
ให้รายงาน “00000” 

1) ความยาวต้องเท่ากบั 5 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank       
ยกเว้น กธ.ประกันภยักลุ่ม                         

A 

11.  รหัสประเทศ InsuredCountryCode รหัสประเทศ                              
(อ้างอิงตารางที่ 9) 

String(3)   1) ความยาวต้องเท่ากบั 3 ตวัอักษร 1) Not Null/Not Blank       
ยกเว้น กธ.ประกันภยักลุ่ม 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 9                 

A 

12.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
ของผู้เอาประกันภัย 

InsuredCitizenId หมายเลขที่แสดงถึงผู้เอาประกันภัย 
เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง/ 
ของผู้เอาประกันภัย 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 1) Not Null/Not Blank       
ยกเว้น กธ.ประกันภัยกลุ่ม                          
2) ถ้าหมายเลขฯ มีความ
ยาว เท่ ากับ  13 ตัวอั กษร  
ให้ท าการ Check Digit  
3) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 
13 ตัวอักษร ให้ท าการ
ตรวจสอบว่าต้องมีตัวอักษร
ผสมในหมายเลขฯ ด้วย                    

A 

13.  ชั้นอาชีพผู้เอาประกันภยั OccupationLevel ชั้นอาชีพผู้เอาประกันภยั 
ต้องมีค่าเป็น “01”,“02”,“03”, 
“04” เท่านั้น 

String(2)  1) ต้องมีค่าเป็น”01”,“02”,“03”, 
“04” 
2) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตวัอักษร 

1) Not Null/Not Blank         
(กรณี กธ. “06”  
= การประกันภยัอุบัติเหตุ  
รหัสประเภทงานย่อย 
“01” = การประกันภยั
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  
– Individual Personal 
Accident / Family 
Personal Accident 
“02” = การประกันภยั
อุบัติเหตุกลุ่ม  
ระบุสมาชิก – Group 
Personal Accident 

A 
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     ล าดับ          
    ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

“03” = การประกันภยั
อุบัติเหตุกลุ่ม ไม่ระบุสมาชกิ 
– Group Personal 
Accident 
“04” = อื่นๆ  - Others 
เท่านั้น)   
 

14.  รหัสอาชีพ OccupationCode รหัสอาชีพ                         
(อ้างอิงตารางที่ 7) 

String(4)  1) Not Null/Not Blank       
ยกเว้น กธ.ประกันภยักลุ่ม        
แบบไม่ระบุชื่อ 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 7 
 3) ความยาวต้องเท่ากับ 4 ตัวอกัษร 
 

  
 

A 

15.  วันที่เกิดผู้เอาประกันภัย  InsuredBirthday วันที่เกิดผู้เอาประกันภัย             
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 1) Not Null/Not Blank        
(ส าหรับ กธ. “06”  
= การประกันภยัอุบัติเหต ุ
รหัสประเภทงานย่อย 
“01” = การประกันภยั
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  
– Individual Personal 
Accident / Family 
Personal Accident 
“02” = การประกันภยั
อุบัติเหตุกลุ่ม ระบุสมาชิก  
– Group Personal 
Accident 
“04” = การประกันภยั
อุบัติเหตุส าหรับนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา เท่านั้น) 

A 

16.  รหัสเพศผู้เอาประกันภยั 
 

InsuredGender รหัสเพศผู้เอาประกันภยั 
เพศชายให้ระบุ = “M”              
เพศหญิงให้ระบุ = “F” 

String(1)   
 

1) Not Null/Not Blank        
(ส าหรับ กธ. “06”  
= การประกันภยัอุบัติเหตุ
รหัสประเภทงานย่อย 
“01” = การประกันภยั
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  
– Individual Personal 

A 
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     ล าดับ          
    ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

Accident / Family 
Personal Accident 
“02” = การประกันภยั
อุบัติเหตุกลุ่ม ระบุสมาชิก  
– Group Personal 
Accident 
“04” = การประกันภยั
อุบัติเหตุส าหรับนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา 
เท่านั้น)   

17.  ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ถือกรมธรรม์
กับผู้เอาประกันภยั 

RelationHolderInsured ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ถือกรมธรรม์
กับผู้เอาประกันภยั                            
(อ้างอิงตารางที่ 6) 

String(2)  1) รหัสต้องมีในตารางที่ 6 
2) ความยาวต้องเท่ากบั  2 ตัวอกัษร 

1) Not Null/Not Blank         
ยกเว้น กรณีผู้ถือกธ. 
กับผู้เอาประกันภยัเป็นคน
เดียวกัน 

A 

18.  ผู้รับผลประโยชน์คนที่ 1 Beneficiary1 ให้รายงานเป็น ชื่อบุคคล/องค์กร/ 
รหัสบัตรประชาชน หรือเปน็ขอ้ความ 
เช่น “ทายาทโดยธรรม” 

String(200) - ให้รายงานเป็น ชื่อบุคคล/
องค์กร/รหัสบัตรประชาชน, 
หรือ เป็นข้อความ เช่น 
“ทายาทโดยธรรม” 
 

1) Not Null/Not Blank               
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

19.  ความสัมพันธ์ระหวา่ง 
ผู้รับผลประโยชน์ที่ 1  
กับผู้เอาประกันภยั 

RelationInsuredBeneficiary1 ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้รับ
ผลประโยชน์ที่ 1 กับผู้เอาประกันภัย
(อ้างอิงตารางที่ 6) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีในตารางที่ 6             
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตวัอักษร 
 

 A 

20.  จ านวนคนในกลุ่ม NumOfPerson จ านวนคนในกลุ่ม Number(7)  1) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

1) Not Null/Not Blank          
กรณี กธ.ประกันภยักลุ่ม           
แบบไม่ระบุชื่อ                                        

A 

21.  จ านวนเบีย้ประกันภัยต่อคน 
หรือต่อกลุ่ม 

PremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยต่อคน 
หรือต่อกลุ่ม 

Number(15,2)  1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

22.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ.             
ให้ใส่รหัสเป็น              
“U” (รายการแก้ไข)  
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 
 
 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”, “U”,“C” 

 A 
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     ล าดับ          
    ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

23.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/ Not Blank        
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล    
เป็น “U”,“C” 
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลกั, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ล าดับที่ผู้เอาประกันภยั/ล าดับที่ของกลุ่ม  

 ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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1.3 ตารางความคุ้มครอง 

  ล าดับ 
  ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด                       
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก  MainClass รหัสประเภทงานหลัก             
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย              
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง  EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank         
กรณีเป็นรายการสลักหลัง                       
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) ต้องมีรายการกรมธรรม์
หลักก่อนถึงจะส่งรายการ
สลักหลังได้ 
2) ต้องสามารถอ้างอิงเลขที่
กรมธรรม์ใน Data Center 
ได้ 

A 

6.  ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย/ 
ล าดับที่ของกลุ่ม 

InsuredSeq ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย/ 
ล าดับที่ของกลุ่ม 

String(50) ล าดับที่ต้องตรงตามตาราง
รายละเอียดผู้เอาประกันภัย
และผู้รับผลประโยชน ์ 
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  รหัสประเภทความคุ้มครอง  
(Product) 

CoverageCode รหัสประเภทความคุ้มครอง                    
(อ้างอิงตารางที่3 หรือตารางที่ 4) 
 

String(10)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) รหัสต้องมีในตารางที่ 3  
หรือ ตารางที่ 4 
2 ) ให้สอดคล้อง ตามรหัส
ประเภทงานหลักและรหัส
ประเภทงานย่อย ตารางที่ 2 
 

A 

8.  รหัสความคุ้มครอง 2  
(Coverage) 

CoverageCode2 รหัสความคุ้มครอง                   
(อ้างอิงตารางที่ 5) 

String(10)  1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) รหัสต้องมีในตารางที่ 5  

A 
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  ล าดับ 
  ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

2 ) ให้สอดคล้อง ตามรหัส
ประเภทงานหลักและรหัส
ประเภทงานย่อย ตารางที่ 2 

9.  จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครอง 

SumInsuredAmt จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครอง 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครอง ต่อวัน 

SumInsuredPerDay 
 

จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครอง ต่อวัน 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not Null/Not Blank                
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

 A 

11.  จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครอง ต่อคร้ัง 

SumInsuredPerTimes 
 

จ านวนเงินเอาประกันภยั 
ตามความคุ้มครอง ต่อคร้ัง 

Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

12.  จ านวนเบีย้ตามความคุ้มครอง PremiumPerCover จ านวนเบีย้ตามความคุ้มครอง Number(15,2) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0.00 1) Not Null/Not Blank                
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

13.  จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก DeductibleAmt จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรก Number(20) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not Null/Not Blank                
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

14.  ความรับผิดส่วนแรก DeductibleText ความรับผิดส่วนแรก String(200)    A 
15.  อัตราส่วนที่บริษัทประกันภัยจะ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนของการ
รักษาการบาดเจ็บที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ต่อโรคต่อปี 

CoPayment อัตราส่วนที่บริษัทประกันภัยจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนของการรักษาการ
บาดเจ็บที่มีค่าใช้จ่ายสูงต่อโรคต่อปี 

Number(20,2) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

16.  จ านวนวันสูงสุด NumOfDays จ านวนวันสูงสุด  
ต่อคร้ังต่อการพักรักษาตัว 

Number(3) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0 1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

17.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus 
 

สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C” 

 A 

18.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber 
 

หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงในกรณี
ที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิกข้อมูล 

1) Not Null/ Not Blank        
กรณีสถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”                               
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลกั, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, ล าดับที่ผู้เอาประกันภยั/ล าดับที่ของกลุ่ม, รหัสประเภทความคุ้มครอง  
,รหัสความคุ้มครอง 2  
ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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2. ตารางการรับ/คืน เบ้ียประกันภัย 

ล าดับ  
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ .ก าหนด                     
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก            
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย             
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั  PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  เลขที่สลักหลัง EndorsementNumber เลขที่สลักหลัง 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank  
กรณีที่เป็นรายการสักหลัง                              
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

6.  วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภยั ReceiptDateFromInsured วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากผู้เอาประกันภัย                            
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank             
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  วันที่รับเบี้ยจากตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัย 

ReceiptDateFromAgentBroker วันที่รับเบี้ยประกันภยั 
จากตัวแทน/นายหน้าประกันภัย                 
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีที่รับเบี้ยจากผู้เอา
ประกันภยัโดยตรงแล้ว  
ไม่ต้องรายงาน 

1) รูปแบบวันทีถู่กต้อง  A 

8.  เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/
นายหนา้ประกันภัย 

AgentBrokerLicense เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหนา้
ประกันภยัที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน คปภ. 

String(20) กรณีเป็นการซ้ือตรง 
กับบริษัทให้ใส่รหัสบริษัท 
(ตัวเลข 4 หลัก) 
 

1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

สอดคล้องตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
คปภ. 

A 

9.  จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ GrossPremiumAmt จ านวนเบีย้ประกันภัยสุทธ ิ
(ไม่รวมอากรแสตมป,์ ภาษี) 

Number (15,2) กรณีเป็นรายการสลักหลัง 
ที่คืนเบี้ยประกันภยั  
ให้ใส่จ านวนเงินติดลบ 

1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 

10.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 
 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C” 

 A 
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ล าดับ  
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

11.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau  
ของส านักงาน คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงใน
กรณีที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิก
ข้อมูล 

1) Not Null/ Not Blank           
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น “U”,“C”  
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลกั, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย, เลขที่สลักหลัง, วันที่รับเบี้ยจากผู้เอาประกันภัย  

 ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”  
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3.  ชุดข้อมลูรายการสินไหมทดแทน 

3.1. ตารางรายการสินไหมทดแทน 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด                     
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก            
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย                
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่สินไหมทดแทน  ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ประเภทกลุ่มรายการ ClaimGroup ประเภทกลุ่มรายการ 
“EC” = ประมาณการจา่ยค่าสินไหม
ทดแทน (Estimate Claim)          
ให้ระบุค่าเปลี่ยนแปลง                         
“P” = จ่ายค่าสินไหมทดแทน      
(Paid Claim)                                 
“CP” = ยกเลิกรายการจ่าย 
(Cancel Paid Claim) 
 “ES” = ประมาณการรับคืน         
(Estimate Subrogation                       
& Salvage)                                
“S” = รับคืน                     
(Subrogation & Salvage)                              
“CS” = ยกเลิกรับคืนสินไหมทดแทน 
(Cancel Subrogation & Salvage) 

String(2) ตามรายละเอยีดค าอธบิาย
เพิ่มเติม ข้อ 1 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น  
“EC”,“ES”,“P”,“S”,“CP”,“CS”            
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตวัอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) กรณีที่ประเภทกลุ่ม
รายการ = “CP” จะต้อง
อ้างอิงรายการที่มีประเภท
กลุ่มรายการ = “P” ใน
ฐานข้อมูล Data Center ได ้
2) กรณีที่ประเภทกลุ่ม
รายการ = “CS” จะต้อง
อ้างอิงรายการที่มีประเภท
กลุ่มรายการ = “S” ใน
ฐานข้อมูล Data Center ได ้

A 

6.  วันที่ประมาณการสินไหม      
หรือวันที่อนุมัติจา่ยสินไหม 

AccountingDate วันที่ประมาณการสินไหมทดแทน
หรือวันที่อนุมัติจา่ยสินไหมทดแทน 
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

7.  ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสินไหม
ทดแทน ภายใต้เลขที่สินไหม
ทดแทนหนึ่งๆ 

ClaimSeq ครั้งที่ประมาณการ หรือ จ่ายสินไหม
ทดแทนภายใต้เลขที่สินไหมทดแทน
หนึ่งๆ 

Number(5) กรณีไม่สามารถระบุได้ ให้
ระบุ 1  

1) Not Null/Not Blank              
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

8.  รหัสความคุ้มครอง 1 CoverageCode1 รหัสความคุ้มครอง(อ้างอิงตารางที่ 3
หรือ ตารางที่ 4 ) 

String(10)    A 

9.  รหัสความคุ้มครอง 2 CoverageCode2 รหัสความคุ้มครอง(อ้างอิงตารางที่ 5) String(10)    A 
10.  ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย 

ที่ได้รับความเสียหาย 
InsuredSeq ล าดับที่ผู้เอาประกันภัย 

ที่ได้รับความเสียหาย 
String(50)  1) Not Null/Not Blank              

2) ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร 
(#) คีย์หลักของข้อมูล   
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

11.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั       
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

1) ต้องสามารถอ้างอิง 
เลขที่กรมธรรม์ 
ใน Data Center 

A 

12.  วันที่รับแจ้งเหต ุ
จากผู้เอาประกันภัย  

NotifyDate วันที่ได้รับแจ้งเหตุ  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

กรณีไม่มีวันรับแจ้งให้ระบุ
เป็นวันที่เดียวกันกับวันที่
เกิดความเสียหาย 

1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

13.  วันที่เกิดความเสียหาย LossDate วันที่เกิดความเสียหาย  
โดยจัดส่งเป็น ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

วันที่เกิดความเสียหายตอ้ง
อยู่ในช่วงวันที่คุ้มครอง 

1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

 A 

14.  สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน 
 
 

ClaimStatus สถานะของรายการสินไหมทดแทน  
“1” = เปิดเรื่องสินไหม 
         (Open Claim) 
“2” = ปิดเร่ืองสินไหม 
         (Close Claim) 
“3” = เปิดเรื่องใหม่ 
         (ReOpen Claim) 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “1”, “2” หรือ “3” 
 

1) กรณีสถานะของรายการ
สินไหมทดแทน  = “2”      
ต้องอ้างอิงรายการของ
สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน = “1” ได ้
2) กรณีสถานะของรายการ
สินไหมทดแทน = “3”       
ต้องอ้างอิงรายการของ
สถานะของรายการสินไหม
ทดแทน = “2”  ได ้

A 

15.  ลักษณะความเสียหาย ClaimCause  รหัส ICD10TM String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
16.  รหัส ICD10 ล าดับที่ 1 ICD10Code1 รหัส ICD10TM String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
17.  รหัส ICD10 ล าดับที่ 2 ICD10Code2 รหัส ICD10TM String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
18.  รหัส ICD10 ล าดับที่ 3 ICD10Code3 รหัส ICD10TM String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
19.  รหัส ICD10 ล าดับที่ 4 ICD10Code4 รหัส ICD10TM String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
20.  รหัส ICD10 ล าดับที่ 5 ICD10Code5 รหัส ICD10TM String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
21.  หัตถการ ล าดับที่ 1 ProcodureCode1 หัตถการ (รหัส ICD10TM) String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
22.  หัตถการ ล าดับที่ 2 ProcodureCode2 หัตถการ (รหัส ICD10TM) String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
23.  จ านวนเงินค่าสินไหม  

และค่าใช้จ่าย  
ClaimAmt จ านวนเงินค่าสินไหม และค่าใช้จา่ย Number (20,2) 1) ถ้าประเภทรายการ 

เปน็ “0” ให้ส่งค่า 0 
2) ถ้าประเภทกลุ่มรายการ 
เป็น “EC”, “ES” 

1) Not Null/Not Blank             
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

1) กรณีประเภทกลุ่ม   
รายการ = “CP”,“CS” 
จ านวนเงินต้องเป็นค่าติดลบ 
2) กรณีประเภทกลุ่ม

A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

ให้รายงานตามค่าที่แทจ้ริง 
เช่น ประมาณการครั้งแรก 
ส่งยอด บวก  ปรับปรุงลด
ประมาณการให้ส่งค่า ลบ 
ปรับปรุงเพิ่มประมาณการ
ให้ส่งค่าบวก 

รายการ= “P”,“S”  
จ านวนเงินต้องเป็นค่าบวก
เท่านั้น 

24.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C” 

 A 

25.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงใน
กรณีที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิก
ข้อมูล 

1) Not Null/ Not Blank          
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น  “U”,“C” 
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลกัของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย  รหัสบริษัทประกันภยั, รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่สินไหมทดแทน, ประเภทกลุ่มรายการ, วันที่ประมาณการสินไหม หรือวันที่อนุมัตจิ่ายสินไหม,  

                ครั้งที่ประมาณการ/จ่ายสนิไหมทดแทน ภายใต้เลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ ,ประเภทของรายการ, ล าดับที่ผู้เอาประกันภยัที่ได้รับความเสียหาย 

  ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะรายการเป็น “N”  
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3.2. ตารางผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับความเสียหาย 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด          
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยัตามที่
ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล        
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก                       
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล        
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย  SubClass รหัสประเภทงานย่อย         
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล         
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30)  1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล         
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ล าดับผู้เอาประกันภัย 
ที่ได้รับความเสียหาย 

InsuredSeq ล าดับผู้เอาประกันภัย 
ที่ได้รับความเสียหาย 

String(50) ล าดับที่ต้องตรงตามตาราง
รายละเอียดสินไหมทดแทน
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 

1) Not Null/Not Blank           
2) ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล        
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

6.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ 
ตามที่บริษัทประกันภัยก าหนด 

String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั  

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

 A 

7.  ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภยั 
 

InsuredName ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภยั 
 

String(200)  1) Not Null/Not Blank                 
2) ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร 

 A 

8.  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง ของผู้เอา
ประกันภยั 

InsuredCitizenId หมายเลขที่แสดงถึงผู้เอา
ประกันภยั เช่น เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน/ 
เลขที่บัตรประชาชนคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง 
ของผู้เอาประกันภัย 

String(20)  1) ให้ส่งหมายเลขยืนยันตัว
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

1) Not Null/Not Blank               
2) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร 

1) ถ้าหมายเลขฯ มีความยาว
เท่ากับ 13 ตัวอักษร ให้ท าการ 
Check Digit  
2) ถ้าหมายเลขฯ ไม่เท่ากับ 13 
ตัวอักษร ให้ท าการตรวจสอบว่า
ต้องมีตัวอักษรผสมในหมายเลขฯ 
ด้วย 

A 

9.  ประเภทการเข้ารับการรักษา TreatmentType รหัสประเภท 
“0” = ไม่มีการรักษา/อื่นๆ 
“1” = OPD (ผู้ป่วยนอก) 
“2” = IPD (ผู้ป่วยใน) 
“3” = Day Case  
                 

String(1)  
 
 
 
 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “0”, “1”, “2”, 
“3” 

 A 

10.  ค่าความเสียหายส่วนแรก 
ที่ผู้เอาประกันภยัรับผิดชอบ 

DeductibleAmt 
 

ค่าความเสียหายส่วนแรก 
ที่ผู้เอาประกันภยัรับผิดชอบ 

Number(15,2) กรณีไม่มีค่าให้ส่งค่า 0.00 1) Not Null/Not Blank               
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 

 A 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

11.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ.                
ให้ใส่รหัสเป็น               
“U” (รายการแก้ไข) หรือ 
“C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C” 

 A 

12.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงใน
กรณีที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิก
ข้อมูล 

1) Not Null/ Not Blank       
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น  “U”,“C” 
2) ความยาวไม่เกิน 35  ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย, รหัสประเภทงานหลกั, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่สินไหมทดแทน, ล าดับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย 

    ห้ามระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถานะของการส่งข้อมูลเป็น “N”                                                                               
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม  
ตารางแบบรายการสินไหมทดแทน 

1. ประเภทกลุ่มรายการในล าดับที ่ 5  ของตารางแบบรายการสินไหมทดแทน 
 1.1 กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการปิดเร่ืองสินไหม โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจ านวนเงินประมาณการ หรือจ านวนเงินจ่าย  
            ให้ระบุประเภทกลุ่มรายการ = ‘EC’  ยกตัวอย่างเช่น 
 
ครั้งที่

รายงาน 
ประเภท

กลุ่มรายการ 
(ล าดับที่ 5) 

ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหมทดแทน ภายใต้
เลขที่สินไหมทดแทน

หนึ่งๆ 
 (ล าดับที่ 7) 

สถานะของรายการ
สินไหมทดแทน 
(ล าดับที่ 14) 

CoverageCode1 
    (ล าดับที่ 8) 

CoverageCode2 
(ล าดับที่ 9) 

จ านวนเงินค่าสินไหม
และค่าใช้จ่าย 
(ล าดับที่ 16) 

1 EC 1 1 PA001 P00018 8,000.00 
2 EC 2 1 PA001 P00018 800.00 
2 EC 2 1 PA001 P00018 -3,000.00 
3 P 2 1 PA001 P00018 5,000.00 
4 P 3 1 PA001 P00018 800.00 
5 EC 4 2 PA001 P00018 0.00 

 
จากตัวอยา่งครั้งที่รายงาน ครั้งที่ 2 -- >  จะเป็นการส่งรายการประมาณการสินไหม ครั้งที่ 2 โดยการประมาณการนั้น มกีารประมาณการจ านวนเงิน
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  ดังนั้น ล าดับรายการ จึงเป็น 1 และ 2 ตามล าดับ 

1.2 กรณีรายการที่ส่งเข้ามาเป็นรายการจ่ายพรอ้มปิดเรื่อง หรือเป็นรายการ  Adjust  ประมาณการพรอ้มปิดเรื่องเลย การรายงานขอ้มูลจะเป็นดังนี้  
1.2.1 กรณีจ่ายพร้อมปิดเรื่อง 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภท
กลุ่มรายการ 
(ล าดับที่ 5) 

ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหมทดแทน ภายใต้เลขที่

สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 
 (ล าดับที่ 7) 

สถานะของ
รายการสินไหม

ทดแทน 
(ล าดับที่ 14) 

CoverageCode1 
    (ล าดับที่ 8) 
 
 

CoverageCode2 
(ล าดับที่ 9) 

จ านวนเงินค่า
สินไหมและ
ค่าใช้จ่าย 

(ล าดับที่ 16) 
1 EC 1 1 PA001 P00018 8,000.00 
2 P 2 2 PA001 P00018 8,000.00 

 
1.2.2 กรณีมีการ Adjust ประมาณการพร้อมปิดเรื่อง 

ครั้งที่
รายงาน 

ประเภท
กลุ่มรายการ 
(ล าดับที่ 5) 

ครั้งที่ประมาณการ/จ่าย
สินไหมทดแทน ภายใต้

เลขที่สินไหมทดแทนหนึ่งๆ 
 (ล าดับที่ 7) 

สถานะของ
รายการสินไหม

ทดแทน 
(ล าดับที่ 14) 

CoverageCode1 
    (ล าดับที่ 8) 
 
 

CoverageCode2 
(ล าดับที่ 9) 

จ านวนเงินค่า
สินไหมและ
ค่าใช้จ่าย 

(ล าดับที่ 16) 
1 EC 1 1 PA001 P00018 8,000.00 
1 EC 1 1 PA001 P00018 800.00 
2 P 2 1 PA001 P00018 7,000.00 
3 P 3 1 PA001 P00018 800.00 
4 EC 4 2 PA001 P00018 -1,000.00 
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4. ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ล าดับ 
  ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

1.  รหัสบริษัทประกันภยั  CompanyCode รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด                    
(อ้างอิงตารางที่ 1) 

String(4) รหัสบริษัทประกันภยั 
ตามที่ส านักงาน คปภ.   
ก าหนด 

1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 1 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 4 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล        
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

2.  รหัสประเภทงานหลัก MainClass รหัสประเภทงานหลัก                
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล      
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

3.  รหัสประเภทงานย่อย SubClass รหัสประเภทงานย่อย                 
(อ้างอิงตารางที่ 2) 

String(2)  1) Not Null/Not Blank 
2) รหัสต้องมีอยู่ในตารางที ่ 2 
3) ความยาวต้องเท่ากบั 2 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล      
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

4.  เลขที่สินไหมทดแทน ClaimNumber เลขที่สินไหมทดแทน String(30) เลขที่สินไหมต้องตรงกับ
ข้อมูลสินไหมทดแทน 

1) Not Null/Not Blank 
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

(#) คีย์หลักของข้อมูล       
ห้ามระบุค่าซ้ า 

A 

5.  ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน ClaimPaidSeq ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน Number(3)  1) Not Null/Not Blank                    
2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
 

(#) คีย์หลักของข้อมูล        
ห้ามระบุค่าซ้ า 
1) เลขที่สินไหมทดแทน+ครั้ง
ที่จ่ายสินไหมทดแทน ต้อง
สามารถอ้างอิงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล Data Center ได ้

A 

6.  วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง ChequeDate กรณีที่ไม่ได้เป็นการจ่ายด้วยเช็ค หรือ 
ดร๊าฟ ให้ระบวุันที่จ่ายจริง เช่น  
วันที่จ่ายเงินสด เป็นต้น  
โดยจัดส่งเป็นปี ค.ศ. 

Date 
(yyyymmdd) 

 1) Not Null/Not Blank 
2) รูปแบบวันทีถู่กต้อง 

(#) คีย์หลักของข้อมูล       
ห้ามระบุค่าซ้ า 
 

A 

7.  เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั PolicyNumber เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั String(30) เลขที่กรมธรรม์ประกันภยั
ต้องตรงกับข้อมูลกรมธรรม์
ประกันภยั 

1) Not Null/Not Blank             
2) ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร 

 A 

8.  วิธีการจ่ายค่าสินไหม PaidBy ให้ระบุว่าจ่ายเป็น  
“C” =เงินสด(Bank) 
“K” = เช็ค/ดร๊าฟ  

T =  “T” = การโอนเข้าบัญช(ีTransfer)                         
“B” = ให้ธนาคารด าเนินการแทน 
         (Bank) 
“O” = อื่นๆ(Other) 

String(1)  1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “C”, “K”, “T”, 
“B”, “O” 

 A 

9.  เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ ChequeNo เลขที่เช็ค/ดร๊าฟ String(20)  1) ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร  A 
10.  จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน  ClaimAmt จ านวนเงินที่จ่ายเงินสด หรือเช็ค 

หรืออื่นๆ  
Number(20,2)  1) Not Null/Not Blank 

2) ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 
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ล าดับ 
  ที ่

ชื่อข้อมูลภาษาไทย ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
Data 

Type/Size 
ข้อก าหนดของฟิลด ์

การตรวจสอบข้อมูล 
ขั้นต้น 

การตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก 

 

11.  สถานะของการส่งข้อมูล TransactionStatus สถานะของการส่งข้อมูล 
“N” = รายการใหม ่
“U” = รายการแก้ไข 
“C” = รายการยกเลิก 

String(1) 
 
 

กรณีเป็นการส่งข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลที่จัดส่งให้
ส านักงาน คปภ. ให้ใส่รหัส
เป็น “U” (รายการแก้ไข) 
หรือ “C” (รายการยกเลิก) 

1) Not Null/Not Blank 
2) ต้องมีค่าเป็น “N”,“U”,“C” 

 A 

12.  หมายเลขอา้งอิงรายการ ReferenceNumber หมายเลขอา้งอิงที่ออกใหโ้ดยระบบ 
Insurance Bureau ของส านักงาน 
คปภ. 

String(35) ใส่ค่าหมายเลขอ้างอิงใน
กรณีที่เป็นการแก้ไข/ยกเลิก
ข้อมูล 

1) Not Null/ Not Blank           
กรณีที่สถานะของการส่งข้อมูล 
เป็น  “U”,“C” 
2) ความยาวไม่เกิน 35 ตัวอักษร 

 A 

 

หมายเหต ุ: # คีย์หลักของข้อมูล (Primary Key) ประกอบดว้ย รหัสบริษัทประกันภัย,  รหัสประเภทงานหลัก, รหัสประเภทงานย่อย, เลขที่สินไหมทดแทน, ครั้งที่จ่ายสินไหมทดแทน, วันที่ของเช็ค/วันที่จ่ายจริง 

     หา้มระบุค่าซ้ ากรณีส่งสถนะของการส่งข้อมูลเป็น “N”



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

รหัสมาตรฐานส าหรับ 
การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยสุขภาพ 
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ตารางที่ 1 รหัสบริษัทประกันภัย 
 

รหัสบริษัท
(CompanyCode) 

ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2001 บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THAI INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2002 บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด (มหาชน) SAFETY INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2003 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2004 บริษัท สัญญาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) PROMISE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2005 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) UNION INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2006 บริษัท สยามซิตี้ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) SIAM CITY INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2007 บริษัท น าสินประกันภยั จ ากัด (มหาชน) NAM SENG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2008 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) CHINA INSURANCE (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
2009 บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) CHARAN INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2010 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภยั จ ากดั (มหาชน) AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2012 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชวัรันซ์ สาขาประเทศไทย MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.(THAILAND BRANCH) 
2013 บริษัท นิวอินเดีย แอสชวัรันส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย THE NEW INDIA ASSURANCE CO., LTD. 
2014 บริษัท เอไอจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
AIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2016 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) MITTARE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2017 บริษัท บางกอกสหประกันภยั จ ากัด (มหาชน) BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2018 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THAI PAIBOON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2019 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จ ากัด (มหาชน) KRUNGTHAI PANICH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2020 บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THE DEVES INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2022 บริษัท กมลประกันภยั จ ากัด(มหาชน) KAMOL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2023 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน ์จ ากัด (มหาชน) THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2024 บริษัท ฟอลคอนประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THE FALCON INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2025 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 
2026 บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
TOKIO MARINE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2028 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) LMG INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2029 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THAISRI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2032 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2033 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2034 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
2037 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2040 บริษัท สินทรัพย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ASSETS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2042 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2045 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

MSIG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2046 บริษัท เอราวัณประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ERAWAN INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
2047 บริษัท สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) SAMAGGI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 
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รหัสบริษัท
(CompanyCode) ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาไทย ชื่อบริษัทประกันภยั ภาษาอังกฤษ 

2049 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด (มหาชน) ASIA INSURANCE 1950 PUBLIC CO.,LTD. 

2050 บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2051 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2052 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) AXA INSURACE PUBLIC CO., LTD. 

2053 บริษัท เอฟพีจี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

FPG INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2054 บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

BUPA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2055 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) THE THAI UNITED INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2056 บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2059 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

QBE INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2060 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) BANGKOK HEALTH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2061 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) SYNMUNKONG INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2062 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2063 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ALLIANZ C.P. GENERAL INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2064 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) CIGNA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2065 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภยั (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) 

GENERALI INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2066 บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภยั (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

PHOENIX INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2067 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) THANACHART INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2069 บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TUNE INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2071 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) PHUTTHATHAM INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2073 บริษัท เจ้าพระยาประกันภยั จ ากัด (มหาชน) CHAO PHAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2074 บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

KSK INSURANCE (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

2077 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) INDARA INSURANCE PUBLIC CO., LTD. 

2079 บริษัท อาคเนย์ประกันภยั จ ากัด (มหาชน) SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

2080 บริษัท เอไอเอ จ ากัด (ประกันวินาศภยั) สาขา
ประเทศไทย 

AIA COMPANY LIMITED (NON-LIFE INSURANCE) THAILAND BRANCH 

2081 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION CO., LTD. 

2778 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรนัซ์ จ ากัด 
สาขาประเทศไทย 

ACE INA OVERSEAS INSURANCE CO.,LTD. 

2779 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) MUANG THAI INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. 

5001 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ่ จ ากัด (มหาชน) THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.  
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ตารางที่ 2 รหัสประเภทงานหลัก และรหัสประเภทงานย่อย 

รหัสประเภท 
งานหลัก 

ค าอธิบายงานหลัก 
รหัสประเภท

งานย่อย 
ค าอธิบายประเภทงานย่อย 

06 การประกันภัยอุบัติเหต ุ                  
(Accident Insurance) 

01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล – Individual Personal Accident / 
Family Personal Accident 

02 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ระบุสมาชกิ – Group Personal 
Accident 

03 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ไม่ระบุสมาชิก – Group Personal 
Accident 

04 การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
05 การประกันภัยอุบัติเหตุรวมประกันภัยสุขภาพ 
06 กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
07 ชดเชยการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
08 การประกันภัยผู้โดยสารเรือส าหรับโดยสาร 

 09 การประกันภัยอุบัติเหตสุ่วนบคคลประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ 
ระบุชื่อ 

10 การประกันภัยอุบัติเหตุรวมประกันภัยสุขภาพ -บุคคล 

11 การประกันภัยอุบัติเหตุรวมประกันภัยสุขภาพ - กลุ่ม 

99 อื่น ๆ – Others 

07 การประกันภัยสุขภาพ                      
(Health Insurance) 

01 การประกันภัยสุขภาพรายเด่ียว/ครอบครัว  
– Individual Health / Family Health 

02 การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ระบุสมาชิก – Group Health  
03 การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ไม่ระบุสมาชิก – Group Health  
04 การประกันภัยโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง – Cancer/Critical Illness 
05 ประกันภัยสุขภาพรวมการประกันภัยอุบัติเหตุ 

06 การประกันภัยโรคมะเร็ง 
07 ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล 
08 การประกันภัยสุขภาพรวมการประกันภัยอุบัติเหตุ -บุคคล 
09 การประกันภัยสุขภาพรวมการประกันภัยอุบัติเหตุ -กลุ่ม 
99 อื่น ๆ – Others 

11 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง 
/การประกันภัยเดินทาง 
( Travel Insurance) 

01 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางออกต่างประเทศบุคคล (Out bound)  

02 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางออกต่างประเทศกลุ่ม  
(Out bound Group) 

03 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางเข้าในประเทศบุคคล (In bound) 

04 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางเข้าในประเทศกลุ่ม (In bound Group) 

05 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศบุคคล  
(Domestic Travel) 

06 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศกลุ่ม  
(Domestic Travel Group) 

07 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธรุกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศน์ 

08 การประกันภัยอุบติัเหตเดนิทางต่างประเทศ  
99 อื่นๆ – Others 
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ตารางที่ 3 ประเภทความคุ้มครอง (Product) 

รหัสประเภทความ
คุ้มครอง 

ประเภทงาน ค าอธิบายประเภทความคุ้มครอง หมายเหต ุ

HA001 Health CANCER   

HA002 Health Major Med.   

HA003 Health การช่วยเหลือฉุกเฉิน   

HA004 Health ตั้งครรภ์และคลอดบุตร   

HA005 Health ทันตกรรม   

HA006 Health ผู้ป่วยนอก   

HA007 Health ผู้ป่วยใน   

HA999  Health อื่นๆ  

PA001 PA อบ. 1   

PA002 PA อบ. 2   

PA999 PA อื่นๆ   

 TA001 TA ทุพพลภาพ   

TA002 TA บาดเจ็บ   

TA003 TA เสียชีวิต   

TA004 TA เงินชดเชย 
 

TA999 TA ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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ตารางที่ 4  รายการประเภทความคุ้มครองแบบก าหนดโรค/โรคร้ายแรง(Critical) 
 

รหัสประเภท
ความคุ้มครอง 

ค าอธิบาย (ไทย) 
โรคร้ายแรง 

ค าอธิบาย (อังกฤษ) 
โรคร้ายแรง 

C001 โรคมะเร็งระยะลุกลาม  Invasive Cancer 
C002 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม  Non-invasive cancer / Carcinoma in Situ 
C003 โรคมะเร็งระยะก่อนลุกลาม Long before spreading cancer 
C004 โรคมะเร็งผิวหนัง Skin Cancer 
C005 โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์               Alzheimer’s disease 
C006 โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย   Bacterial meningitis 
C007 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง  Benign brain tumor 
C008 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  Major Stroke 
C009 สมองอักเสบจากเช้ือไวรัส  Viral Encephalitis 
C010 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด  Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery 
C011 โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดง

คาโรติด 
Stroke Requiring Carotid  Endarterectomy Surgery 

C012 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวน
ทางหลอดเลือด 

Cerebral Aneurysm Treatment by Endovascular 
Coiling 

C013 โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้น
เลือดแดงบริเวณคอ 

Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent 
Placement 

C014 ตาบอด  Blindness 
C015 การสูญเสียการได้ยิน Loss of Hearing 
C016 การผ่าตัดเส้นเลือดเล้ียงกล้ามเน้ือหัวใจ  Coronary Artery By-pass Surgery 
C017 โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉยีบพลันจากการขาดเลือด   Acute Heart Attack 
C018 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธกีารเปิดหัวใจ  Open Heart Surgery for the Heart Valve 
C019 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ Coronary Artery Disease requiring   Angioplasty 
C020 โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  Other serious Coronary Artery Diseases 
C021 โรคกล้ามเน้ือหัวใจ   Cardiomyopathy 
C022 โรคไตวายเร้ือรัง  Chronic Kidney Failure 
C023 ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส  Lupus Nephritis from Systemic Lupus  
C024 โรคถุงน้ าในไต  Medullary Cystic Disease 
C025 โรคตับวาย Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver 

failure 
C026 โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง  Fulminant Viral Hepatitis 
C027 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ าและเร้ือรัง  Chronic Relapsing Pancreatitis 
C028 ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลันจากเช้ือไวรัส Acute Viral Hepatitis 
C029 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว Motor Neuron Disease 
C030 โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส Multiple Sclerosis 
C031 การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน Multiple root avulsions of Brachial Plexus 
C032 การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถา่ยไขกระดูก Major Organs Transplantation or Bone Marrow 

Transplantation 
C033  การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ  Surgery for Idiopathic Scoliosis 
C034 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ Cystitis 
C035 โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ Calculus of Urinary Tract 
C036 โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ Kidney Stones in the Urinary Tract 
C037 นิ่วทางเดินน้ าดี/ถุงน้ าดีอักเสบ  Bile duct stone/ Cholecystitis  
C038 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะ

สุดท้าย 
Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease /  
End-stage Lung diseas 

C039 ปอดอักเสบ หรือปอดบวม Pneumonitis  or Pneumonia  
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รหัสประเภท
ความคุ้มครอง 

ค าอธิบาย (ไทย) 
โรคร้ายแรง 

ค าอธิบาย (อังกฤษ) 
โรคร้ายแรง 

C040 โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต   Aplastic Anemia 
C041 โลหิตเป็นพิษหรือภาวะเลือดเป็นพิษ Septicemia or Blood Poisoning 
C042 โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูม ิ Primary Pulmonary Arterial Hypertension 
C043 การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า  Surgery to Aorta 
C044 โรคล าไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง   Severe Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease 
C045 อาหารเป็นพษิ/ล าไส้อักเสบเฉียบพลัน Food Poisoning / Acute Gastroenteritis 
C046 ไส้ติ่งอักเสบ Appendicitis 
C047 ไข้หวัดใหญ ่ Influenza 
C048 ไข้เลือดออก Dengue Hemorrhagic Fever 
C049 มาลาเรีย Malaria 
C050 อีสุกอีใส Chickenpox 
C051 หัดและหัดเยอรมัน Measles and Rubella 
C052 การสูญเสียการด ารงชีพอย่างอิสระ  Loss of independent living 
C053 การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง Total and permanent disability – TP 
C054 การสูญเสียความสามารถในการพูด Loss of speech 
C055 แผลไหม้ฉกรรจ ์ Major bu 
C056 การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง  Major Head Trauma 
C057 โรคกล้ามเน้ือเสื่อม  Muscular Dystrophy 
C058 อัมพาตของกลา้มเน้ือแขนหรอืขา  Paralysis 
C059 ภาวะโคม่า Coma 
C060 ภาวะข้ออกัเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง  Severe Rheumatoid Arthritis 
C061 ภาวะอะแพลลิก  Apallic Syndrome หรือ Vegetative State 
C062 โรคพาร์กินสัน  Parkinson’s Disease 
C063 โรคโปลิโอ  Poliomyelitis 
C064 โรคเท้าช้าง  Elephantiasis 
C065 โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย  Necrotising Fasciitis and Gangrene 
C066 โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม  Progressive Scleroderma or Diffuse systemic 

sclerosis/scleroderma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก-7 
 

ตารางที่ 5 รหัสความคุ้มครองตามประเภทงาน(Coverage) 

รหัสประเภท
ความคุ้มครอง 

ประเภทงาน 
ประเภท 

ความคุ้มครอง 
รายละเอียดความคุ้มครอง 

H00001 Health CANCER ผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรงเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก 

H00002 Health CANCER โรคมะเร็งระยะลุกลาม  

H00003 Health CANCER โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม  

H00004 Health CANCER โรคมะเร็งระยะก่อนลุกลาม 

H00005 Health CANCER โรคมะเร็งผิวหนัง 

H00006 Health CANCER ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
อันเนื่องมาจากการเจ็บปว่ยดว้ยโรคมะเร็ง 

H00007 Health CANCER ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ครอบครัวจากโรคมะเร็ง 

H00008 Health CANCER คุ้มครองผลประโยชน์การตรวจวินิจฉยัซ้ า 

H00009 Health CANCER เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังอื่น ๆ 

H00010 Health CANCER เอกสารแนบท้ายการขยายผลประโยชนโ์รคมะเร็งเต้านม 

H00011 Health CANCER เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติมโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ 
ส าหรับผู้เอาประกันภยัเฉพาะเพศชาย 

H00012 Health CANCER เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติมโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ 
ส าหรับผู้เอาประกันภยัเฉพาะเพศหญิง 

H00013 Health Major Med. การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

H00014 Health การช่วยเหลือฉุกเฉิน การบริการการช่วยเหลือฉกุเฉิน 

H00015 Health ตั้งครรภ์ 
และคลอดบุตร 

ค่าคลอดบุตร 

H00016 Health ตั้งครรภ์ 
และคลอดบุตร 

ค่าห้องพักส าหรับทารกแรกเกิด 

H00017 Health ทันตกรรม ค่าทันตกรรม 

H00018 Health ทันตกรรม การศัลยกรรมช่องปาก กระดกูใบหน้าและขากรรไกร 

H00019 Health ผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลและค่าบรกิารทั่วไป 

H00020 Health ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่ายในการตรวจเอ็กซเรย์ (X-ray) และห้องปฏบิัติการ (LAB) 

H00021 Health ผู้ป่วยนอก ค่าแพทยว์ิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

H00022 Health ผู้ป่วยนอก ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพกัรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

H00023 Health ผู้ป่วยนอก ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ 

H00024 Health ผู้ป่วยนอก การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

H00025 Health ผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค 

H00026 Health ผู้ป่วยนอก ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ครอบครัว 

H00027 Health ผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลโรคอาหารเป็นพิษ  

H00028 Health ผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลโรคส าไส้อักเสบเฉียบพลัน   
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รหัสประเภท
ความคุ้มครอง 

ประเภทงาน 
ประเภท 

ความคุ้มครอง 
รายละเอียดความคุ้มครอง 

H00029 Health ผู้ป่วยนอก การตรวจสุขภาพ 

H00030 Health ผู้ป่วยนอก การรักษาโรคทางจิตเวช 

H00031 Health ผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจ าวัน 

H00032 Health ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลและค่าบรกิารทั่วไป 

H00033 Health ผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ 

H00034 Health ผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล 

H00035 Health ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ปว่ยภายนอก ( เนื่องจากอุบัติเหตุ ) ต่อการบาดเจ็บแต่
ละคร้ัง 

H00036 Health ผู้ป่วยใน การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปว่ยที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

H00037 Health ผู้ป่วยใน ค่าแพทยว์ิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

H00038 Health ผู้ป่วยใน ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพกัรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 

H00039 Health ผู้ป่วยใน ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ 

H00040 Health ผู้ป่วยใน ค่าอวัยวะเทียม 

H00041 Health ผู้ป่วยใน ค่าปลูกถ่ายอวยัวะ 

H00042 Health ผู้ป่วยใน ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ครอบครัว 

H00043 Health ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลโรคไข้เลือดออก  

H00044 Health ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลโรคอาหารเป็นพิษ  

H00045 Health ผู้ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลโรคส าไส้อักเสบเฉียบพลัน   

H00046 Health ผู้ป่วยใน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

H00047 Health ผู้ป่วยใน ค่าธรรมเนียมส าหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล 

H00048 Health ผู้ป่วยใน ค่าห้องส าหรับผู้ปกครอง 

H00049 Health ผู้ป่วยใน การศัลยกรรมช่องปาก กระดกูใบหน้าและขากรรไกร 

H00050 Health ผู้ป่วยใน การรักษาโรคทางจิตเวช 

H99999 Health ทุกประเภทความ
คุ้มครอง 

อื่นๆ 

P00001 PA เสียชีวิต เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 

P00002 PA เสียชีวิต เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจกัรยานยนต ์

P00003 PA เสียชีวิต เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 

P00004 PA เสียชีวิต เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉพาะจากเหตุตามที่ก าหนด 

P00005 PA เสียชีวิต การถูกฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย 

P00006 PA เสียชีวิต ความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจลการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล 

P00007 PA เสียชีวิต ความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย 
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P00008 PA เสียชีวิต ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานทีม่ิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

P00009 PA เสียชีวิต ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปว่ย  

P00010 PA เสียชีวิต ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ 

P00011 PA เสียชีวิต ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจบ็หรอืเจ็บป่วย 

P00012 PA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
วันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจ าปี 

P00013 PA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจ าสปัดาห ์และวันหยดุราชการ
ประจ าป ี

P00014 PA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษา
รายปีกรณีการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
อุบัติเหตุ 

P00015 PA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยค่าเรียนพิเศษ 

P00016 PA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองเฉพาะภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

P00017 PA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายขยายผลประโยชน์เงินชดเชยยอดเงินค้างช าระสินเชื่อธนาคาร 

P00018 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

P00019 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

P00020 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ 

P00021 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากสาเหตุที่ก าหนด 

P00022 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรบางส่วน 

P00023 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรบางส่วนจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 

P00024 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรบางส่วนจากอุบัติเหตุสาธารณะ 

P00025 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพถาวรบางส่วนจากสาเหตุที่ก าหนด 

P00026 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 

P00027 PA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 

P00028 PA ทุพพลภาพ ความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจลการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล 

P00029 PA ทุพพลภาพ ความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย 

P00030 PA ทุพพลภาพ ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานทีม่ิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

P00031 PA ทุพพลภาพ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
วันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจ าปี 

P00032 PA ทุพพลภาพ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษา
รายปีกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
อุบัติเหตุ 

P00033 PA ทุพพลภาพ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยค่าเรียนพิเศษ 

P00034 PA ทุพพลภาพ อุบัติเหตุ ไม่รวมการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขบัขี่ หรือ
โดยสารจักรยานยนต ์

P00035 PA ทุพพลภาพ ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์อุบัติเหตสุาธารณะ 
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P00036 PA ทุพพลภาพ เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองเฉพาะภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

P00037 PA ทุพพลภาพ เอกสารแนบท้ายขยายผลประโยชน์เงินชดเชยยอดเงินค้างช าระสินเชื่อธนาคาร 

P00038 PA บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป 

P00039 PA บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุรถจกัรยานยนต์ 

P00040 PA บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสาธารณะ 

P00041 PA บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจากสาเหตุตามที่ก าหนด 

P00042 PA บาดเจ็บ ผลประโยชน์กระดกูแตกหัก ไฟไหม ้น้ าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 

P00043 PA บาดเจ็บ ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายทันตกรรม 

P00044 PA บาดเจ็บ ความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจลการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล 

P00045 PA บาดเจ็บ ความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย 

P00046 PA บาดเจ็บ ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานทีม่ิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

P00047 PA บาดเจ็บ ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาล
จากอบุัติเหตุ 

P00048 PA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยค่ากายภาพบ าบัดเนื่องจาก
อุบัติเหตุ 

P00049 PA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายผลประโยชน์การผ่าตัดบนใบหน้าอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

P00050 PA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายผลประโยชน์การสูญเสียเงินสดกรณีเบิกถอนจากเครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ 
(ตู้เอทีเอ็ม) 

P00051 PA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ปว่ยนอก) เนื่องจากอุบัติเหตุ 

P00052 PA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าพาหนะเดินทาง เนื่องจากอบุัติเหตุ 

P00053 PA บาดเจ็บ ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวเป็นผู้ปว่ยในในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ ไม่น้อยกวา่ 7 วัน 

P00054 PA บาดเจ็บ ชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอบุัติเหตุ กรณีไม่ระบุจ านวนวัน 

P00055 PA บาดเจ็บ ชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอบุัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกวา่ 7 วนั 

P00056 PA บาดเจ็บ ชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอบุัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกวา่ 14 วัน 

P00057 PA บาดเจ็บ ชดเชยค่าเรียนพิเศษ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 

P00058 PA บาดเจ็บ ชดเชยค่าเรียนพิเศษ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 วัน 

P00059 PA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองเฉพาะภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

P00060 PA ค่าชดเชย ข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอบุัติเหตุอื่นๆ 

P00061 PA ค่าชดเชย ข้อตกลงคุ้มครองเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอบุัติเหตุ ชนกับ
ยานพาหนะทางบก  

P99999 PA ทุกประเภทความ
คุ้มครอง 

อื่นๆ 
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T00001 TA ชดเชย ผลประโยชน์การสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวใน
ระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่งสาธารณะ 
 

T00002 TA ชดเชย ค่าใช้จ่ายในการลดจ านวนวันเดินทางเนื่องจากอุบัติเหตหุรือเจ็บปว่ย 

T00003 TA ชดเชย การชดเชยการลา่ช้าของเท่ียวบิน 

T00004 TA ชดเชย การชดเชยการสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนบุคคล 

T00005 TA ชดเชย การเยี่ยมไข้บุคคลผู้เอาประกันภยัในต่างประเทศ 

T00006 TA ชดเชย บริการที่ปรึกษาการเดินทาง 

T00007 TA ชดเชย การพลาดการต่อเท่ียวบิน 

T00008 TA ชดเชย การจี้เครื่องบินโดยสลัดอากาศ 

T00009 TA ชดเชย การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

T00010 TA ชดเชย การสูญหายหรือเสียหายของเงินสด เช็คเดินทาง และเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการเดินทาง 

T00011 TA ชดเชย การขยายระยะเวลาอัตโนมัต ิ

T00012 TA ชดเชย การเสียมือ, เท้า และสายตา 

T00013 TA ชดเชย การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 

T00014 TA ชดเชย ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคลภายนอก 

T00015 TA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหต ุ

T00016 TA ทุพพลภาพ ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนภายใน 180 วันนับแตว่ันที่เกิดอุบัติเหต ุ

T00017 TA ทุพพลภาพ การขับขี่หรอืโดยสารจักรยานยนต ์

T00018 TA ทุพพลภาพ ความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจลการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล 

T00019 TA ทุพพลภาพ ความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย 

T00020 TA ทุพพลภาพ ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานทีม่ิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

T00021 TA ทุพพลภาพ อุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือ
โดยสารจักรยานยนต ์

T00022 TA บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหต ุ

T00023 TA บาดเจ็บ การขับขี่หรอืโดยสารจักรยานยนต ์

T00024 TA บาดเจ็บ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอบุตัิเหตุ 

T00025 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจลการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล 

T00026 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย 

T00027 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานทีม่ิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

T00028 TA บาดเจ็บ ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาล
จากอบุัติเหตุ 

T00029 TA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) เนื่องจากอุบัติเหตุ 
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รหัสประเภท
ความคุ้มครอง 

ประเภทงาน 
ประเภท 

ความคุ้มครอง 
รายละเอียดความคุ้มครอง 

T00030 TA บาดเจ็บ อุบัติเหตุ ไม่รวมการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือ
โดยสารจักรยานยนต ์

T00031 TA บาดเจ็บ เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองเฉพาะภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

T00032 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

T00033 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองประกันภัยผูโ้ดยสารส าหรับเรือโดยสาร 

T00034 TA บาดเจ็บ การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 

T00035 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล 

T00036 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองอุบัติเหตุเดินทางกลุ่ม 

T00037 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองอุบิตเหตุเดินทางส าหรับธรุกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 

T00038 TA บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล 

T00039 TA บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉกุเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 

T00040 TA บาดเจ็บ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อกลับประเทศกรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 

T00041 TA บาดเจ็บ บริการที่ปรึกษาฉุกเฉินทางการแพทย์ 

T00042 TA บาดเจ็บ ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ 

T00043 TA เสียชีวิต การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

T00044 TA เสียชีวิต การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร 

T00045 TA เสียชีวิต การเสียชีวิต 

T00046 TA เสียชีวิต การถูกฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย 

T00047 TA เสียชีวิต การขับขี่หรอืโดยสารจักรยานยนต ์

T00048 TA เสียชีวิต ความคุ้มครองการนัดหยุดงาน การจลาจลการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล 

T00049 TA เสียชีวิต ความคุ้มครองการแข่งกีฬาอันตราย 

T00050 TA เสียชีวิต ความคุ้มครองการโดยสารอากาศยานทีม่ิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 

T00051 TA เสียชีวิต ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บปว่ย 

T00052 TA เสียชีวิต ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ 

T00053 TA เสียชีวิต ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจบ็หรอืเจ็บป่วย 

T00054 TA เสียชีวิต อุบัติเหตุ ไม่รวมการถกูฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขบัขี่หรือ
โดยสารจักรยานยนต ์

T00055 TA เสียชีวิต ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์อุบัติเหตสุาธารณะ 

T00056 TA เสียชีวิต เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองเฉพาะภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

T00057 TA เสียชีวิต การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

T00058 TA เสียชีวิต ความคุ้มครองอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ 

T00059 TA เสียชีวิต การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 

T00060 TA เสียชีวิต การส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย 
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รหัสประเภท
ความคุ้มครอง 

ประเภทงาน 
ประเภท 

ความคุ้มครอง 
รายละเอียดความคุ้มครอง 

T00061 TA เสียชีวิต การเสียชีวิตโดยอุบัติเหต ุ

T99999 TA ทุกประเภทความ
คุ้มครอง 

อื่นๆ 
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ตารางที่ 6 ตารางความสัมพันธข์องบุคคล 

รหัส ความสัมพันธ ์
00 ผู้เอาประกันภยั 
01 คู่สมรส 
02 อยู่กินกันฉันสาม-ีภรรยา 
03 บุตร 
04 บิดา มารดา 
05 พี่ น้อง 
06 ปู่ ย่า ตา ยาย 
07 พี่น้องร่วมบิดามารดา 
08 ลุง ป้า น้า อา 
09 หลาน 
10 พนักงานบริษัท 
11 นายจา้ง 
12 เจ้าหนี้นิติบุคคล 
13 อื่นๆ 
99 ทายาทโดยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก-15 
 

ตารางที่ 7 รหัสอาชีพ 

รหัสอาชีพ 
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

1001 กรรมการผู้อ านวยการ (EN) – กรรมการผู้อ านวยการ 
1002 กรรมการรองผู้จัดการ (EN) – กรรมการรองผู้จัดการ 
1003 ประธานกก. President  
1004 กรรมการผู้จัดการ Managing Director 
1005 รองกรรมการผู้จัดการ Deputy Managing Director 
1006 ผช.กรรมการผู้จัดการ Assistant Managing Director 
1007 ผู้อ านวยการฝ่าย Director  
1008 รองผู้อ านวยการฝ่าย Deputy Director 
1009 ผช.ผอ.ฝ่าย Assistant Director 
1010 ผู้จัดการ Manager 
1011 รองผู้จัดการ Deputy Manager 
1012 ผู้ช่วยผู้จัดการ Assistant Manager 
1013 พนักงานทั่วไป General Officer 
1014 พนักงานขาย/การตลาด Sale/Marketing Officer 
1015 พนักงานบัญช ี Accounting Officer 
1016 พนักงานพิมพ์ดีด Typist 
1017 เลขานุการ Secretary 
1018 นักธุรกิจ Businessman 
1019 พนักงาน Employee 
1020 ที่ปรึกษา Consultant 
1021 หัวหน้าฝา่ย (Department Chief)  
1022 ผช.หัวหน้าฝ่าย (Assistant Department Chief) 
1023 หัวหน้าหน่วย (Unit Chief) 
1024 กรรมการ (Committee) 
1025 ผู้จัดการแผนก (Division Manager) 
1026 ผู้จัดการฝ่าย (Department Manager) 
1027 ผู้พิพากษา Judge 
1028 ทนายความ Lawyer/Attorney 
1029 อัยการ Prosecutor 
1030 ที่ปรึกษากฎหมาย Legal Consultant 
1031 พนักงานฝึกหัดทนายความ Paralegal 
1032 บรรณาธิการ Editor 
1033 นักประพันธ ์ Author 
1034 นักวิจารณ์ Commentator 
1035 ผู้ประกาศข่าววิทยุ/โทรทัศน ์ Newscaster 
1036 นักดนตรี Musician 
1037 นักร้อง Singer 
1038 นักแต่งเพลง Composer 
1039 นักดาราศาสตร์ Astronomer 
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รหัสอาชีพ 
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

1040 นักบัญช ี Accountant 
1041 นักสังคมสงเคราะห์ Social worker 
1042 บรรณารักษ์ Librarian 
1043 เศรษฐกร Economist 
1044 นักจิตวิทยา Psychologist 
1045 นักสถิติ Statistician 
1046 นักมานุษยวิทยา Anthropologist 
1047 อธิบด ี Director-General 
1048 รองอธิบด ี Deputy Director-General 
1049 ผู้ช่วยอธิบด ี Assistant Director-General 
1050 ผู้อ านวยการกอง (Division Director) 
1051 ข้าราชการฝ่ายบริหาร (Executive Government Officer) 
1052 หัวหน้ากอง (Division Chief) 
1053 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ Government Officer/State Enterprise 
1054 หัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive) 
1055 หัวหน้าแผนก (Section Chief) 
1056 ครู-อาจารย ์ Teacher 
1057 ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก (Assistant Section Chief) 
1058 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร Agricultural Cooperative Manager 
1059 พนักงานสหกรณ์การเกษตร Agricultural Cooperative Officer 
1060 พนักงานโทรศัพท์/โทรเลข Telephone/Telegraph Operator 
1061 เจ้าของกิจการ Business Owner 
1062 ตัวแทนขายประกัน Insurance Agent 
1063 แม่บ้าน Housekeeper 
1064 นักเรียน/นักศึกษา Student 
2001 วิศวกร Engineer 
2002 สถาปนิก Architect 
2003 มัณฑนากร Interior Designer 
2004 นักออกแบบ Designer 
2005 นักเขียนแบบ Draftsman 
2006 ผู้สื่อข่าว Reporter 
2007 นักแสดง/ดารา Actor/Movie Star 
2008 นักลีลาศ Social Dancer 
2009 นักอุตุนิยมวิทยา Meteorologist 
2010 นักวิทยาศาสตร์ Scientist 
2011 นักชีววิทยา Biologist 
2012 นักเกษตรศาสตร์/วนศาสตร์ Agronomist/Forester 
2013 นักการศึกษา Educator 
2014 ท าสวนผัก/ผลไม้ เจ้าของสวน Orchardist 
2015 ท าไร่ /เจ้าของ Agriculturist 
2016 ท าฟาร์ม /เจา้ของ Farmer 
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รหัสอาชีพ 
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

2017 บุรุษไปรษณีย์ Postman  
2018 นักการส่งข่าว Intelligence Officer 
2019 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า Tailor 
2020 ช่างตัดผม Hairdresser 
2021 คนรับใช้ Survent 
2022 ช่างซัก/รีด Lanndryman 
2023 บ๋อย/บริกร Waiter 
2024 รับจ้าง Freelance 
2025 ค้าขาย Trader 
2026 ธุรกิจส่วนตวั Self employed 
2027 เร่ขายของด้วยรถ Pedlar 
2028 นักการเมือง Politician 
3001 พนักงานเก็บเงิน/ส่งสินค้า Cashier/Goods Deliver 
3002 พนักงานส่งเอกสาร Messenger 
3003 วิศวกรโยธา Civil Engineer 
3004 วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer  
3005 วิศวกรช่างกล Mechanical Engineer 
3006 วิศวกรอุตสาหกรรม Industrial Engineer  
3007 วิศวกรเคมี Chemical Engineer 
3008 พนักงานขับรถขนส่งทางบก Vanman 
3009 พนักงานขับรถไฟ Train driver 
3010 พนักงานขับรถ Driver 
3011 ช่างท าเครื่องปั้นดินเผา Potter 
3012 ช่างท าขนมอบ Baker 
3013 ช่างท านาฬิกา Watchmaker 
3014 ช่างซ่อมนาฬิกา Watchmaker 
4001 แพทย ์ Doctor/Physician 
4002 ทันตแพทย ์ Dentist 
4003 จักษุแพทย ์ Oculist 
4004 ศัลยแพทย ์ Surgeon 
4005 เภสัชกร Pharmacist 
4006 พยาบาล Nurse 
4007 ผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse 
4008 พนักงานกายภาพบ าบัด Physical Therapist 
4009 พนักงานX-RAY X-Ray worker 
4010 พนักงานในโรงพยาบาล Hospital worker 
4011 วิศวกรเหมืองแร ่ Mining Engineer 
4012 นักส ารวจ Surveyor  
4013 นักเคมี Chemist 
4014 นักฟิสิกส ์ Physicist 

  



ก-18 
 

รหัสอาชีพ 
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

4015 นักธรณีวิทยา Geologist 
4016 สัตว์แพทย ์ Veterinarian 
4017 เกษตรกร Agriculturist 
4018 ท าประมง Fisherman 
4019 ปศุสัตว์ Cattleman 
4020 ต้นหนเรือ Navigator  
4021 พนักงานลูกเรือ Sailor 
4022 ช่างแกะสลัก Sculptor 
4023 ช่างติดต้ังกระจก Grazier 
4024 ช่างเช็ดกระจก Windows Cleaner 
4025 ช่างท ากระดาษ/ผลิตภัณฑ์กระดาษ Paper Maker 
4026 ช่างประจ าเครื่องปั่นจั่น Crane Mechanical Technician 
4027 ช่างไฟฟ้า Electrician 
4028 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า Electrical Appliance Technician 
4029 ช่างซ่อมเครื่องจักรกล Mechinist 
4030 ช่างท าเครื่องดนตรี Music Instrument Technician 
4031 ช่างทาสี Painter 
4032 ช่างปูน Mason 
4033 ช่างไม้ Carpenter  
4034 ช่างทอผ้า/ปั่นด้าย Weaver 
4035 ช่างท าผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic Production Worker 
4036 ช่างเดินสายเคเบิล Wireman 
4037 ช่างท าเครื่องเรือนด้วยไม้ Wood Furniture Maker 
4038 ช่างเล่ือยไม้ Lumberjack 
4039 ช่างท าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส ์ Workman Electronic Parts 
4040 ช่างท าแม่พิพม ์ Block worker 
4041 ช่างปักผ้า Seamstress 
4042 ช่าง Mechanic  
4043 ช่างเทคนิค Technician 
4044 ช่างพิมพ ์ Printer/Pressman 
4045 ผู้ท างานเหมืองแร่ Miner 
4046 ผู้ต่อยย่อยหิน Quarryman 
4047 ผู้ท างานเกี่ยวกับเหมืองแร ่ Miner 
4048 กรรมกรเหมืองแร่ Bergman/Miner 
4049 กรรมกร Laborer 
4050 นักกีฬาอาชพี Professional Athlete 
4051 ยามรักษาการณ์ Security Officer 
4052 นักสืบ Detective 
4053 ต ารวจ/ทหาร Police/Soldier 
4054 พนักงานดับเพลิง Firefighter 
4055 ไม่ทราบอาชีพ Unknown Occupation 
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รหัสอาชีพ 
(Occupation Code) 

ค าอธิบาย ภาษาไทย ค าอธิบาย ภาษาอังกฤษ 

5001 นักรัฐศาสตร์ Political Scientist 
5002 นักปรัชญา Philosopher 
5003 นักบิน Aviator/Pilot 
5004 ลูกเรือ Crew 
5005 ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Controller 
5006 โปรแกรมเมอร ์ Programmer 
5007 นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst 
5008 วิศวกรคอมพวิเตอร์ Computer Engineer  
5009 ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้จัดการทอ่งเที่ยว Travel Consultant and Manager 
5010 มัคคุเทศน์ Guide 
5011 พ่อครัว/แม่ครัว Cook 
5012 เชฟ Chef 
5013 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร Nutritionist 
5014 พระสงฆ์ Monk 
5015 นักบวช Priest 
5016 อาชีพเกีย่วกบัศาสนา Religious Occupations 
9999 อื่นๆ Others 
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ตารางที่ 8 รหัสจังหวัด,อ าเภอ,ต าบล  (ตัวอย่าง) 
ให้ Download รหัสทั้งหมดได้ที่ www.oic.or.th 

รหัส(Code) ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อต าบล 

100000 กรุงเทพมหานคร     

100100 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร   

100101 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง 

100102 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วังบูรพาภิรมย ์

100103 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพธิ 

100104 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ส าราญราษฎร ์

100105 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ 

100106 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เสาชิงช้า 

100107 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ 

100108 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด 

100109 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ชนะสงคราม 

100110 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บ้านพานถม 

100111 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม 

100112 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดสามพระยา 

100200 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   

100201 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต 

100202 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล 

100203 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา 

100204 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สี่แยกมหานาค 

100205 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บางซ่ือ 

100206 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี 

100299 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สามเสนใน 

100300 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก   

100301 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย 

100302 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก 

100303 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ 

100304 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบสอง 

100305 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด 

100306 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คู้ฝั่งเหนือ 

100307 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าผักช ี

100308 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ล าต้อยติ่ง 

100400 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   

100401 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม 
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ตารางที่ 9 รหัสประเทศ   อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 3166-1 (Alpha-3) 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ABW อารูบา Aruba 
AFG อัฟกานิสถาน Afghanistan 
AGO แองโกลา Angola 
AIA แองกวิลลา Anguilla 
ALA หมู่เกาะโอลนัด ์ Åland Islands 
ALB แอลเบเนีย Albania 
AND อันดอรร์า Andorra 
ANT เนเธอแลนดแ์อนทิลลสิ  Netherlands Antilles 
ARE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ United Arab Emirates 
ARG อาร์เจตินา Argentina 
ARM อาร์เมเนีย Armenia 
ASM อเมริกนัซามัว American Samoa 

  ASN กลุ่มประเทศอาเซียน Asean 
ATA แอนตารก์ตกิา Antarctica 
ATF ดินแดนเฟรนชเ์ซาเทริ์นและแอนตารก์ตกิแลนส์ French Southern and Antarctic Lands 
ATG แอนติกาและบาร์บูดา  Antigua and Barbuda 
AUS ออสเตรเลีย Australia 
AUT ออสเตรีย  Austria 
AZE อาร์เซอร์ไบจาน Azerbaijan 
BDI บุรุนด ี Burundi 
BEL เบลเยี่ยม Belgium 
BEN เบนิน Benin 
BES โบแนเรอซินต์เอิสตาซียึสและซาบา  Bonaire, Sint Eustatius and Saba 
BFA บูร์กินาฟาโซ  Burkina Faso 
BGD บังกลาเทศ  Bangladesh 
BGR บัลแกเรีย Bulgaria 
BHR บาห์เรน Bahrain 
BHS บาฮามาส  Bahamas 
BIH บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา Bosnia and Herzegovina 
BLM แซ็งบาร์เตเลม ี Saint Barthélemy 
BLR เบลารุส Belarus 
BLZ เบลีซ์ Belize 
BMU เบอร์มวิดา Bermuda 
BOL รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย Plurinational State of Bolivia 
BRA บราซิล Brazil 
BRB บาร์เบโดส  Barbados 
BRN เนการาบรูไนคารุสซาลาม Negara Brunei Darussalam 
BTN ภูฏาน Bhutan 
BVT เกาะยูเว Bouvet Island 
BWA บอตสวานา  Botswana 
CAF สาธารณรัฐแอฟริกากลาง Central African Republic 
CAN แคนาดา Canada 
CCK ดินแดนหมู่เกาะโคโคส )คีลิง(  The Territory of Cocos (Keeling) Islands 
CHE สวิตเซอร์แลนด ์ Switzerland 
CHL ชิล ี Chile 
CHN จีน China 
CIV โกตดิววัร ์ Côte d'Ivoire 
CMR แคเมอรนู Cameroon 
COD สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก The Democratic Republic of the Congo 
COG คองโก Congo 
COK หมู่เกาะคุก  Cook Islands 
COL โคลอมเบีย  Colombia 
COM คอโมโรส  Comoros 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
CPV กาบูว์ด ี Cabo Verde 
CRI คอสตารกิา Costa Rica 
CUB คิวบา Cuba 
CUW กือราเซา /กอร์ซอว์  Curaçao 
CXR เกาะคริสต์มาส Christmas Island 
CYM หมู่เกาะเคย์แมน Cayman Islands 
CYP ไซปรัส Cyprus 
CZE สาธารณรัฐเช็ก Czech Republic 
DEU เยอรมน ี Germany 
DJI จิบูต ี Djibouti 

DMA โดมินกิา Dominica 
DNK เดนมารก์  Danmark 
DOM สหรัสโดมกิัน Dominican Republic 
DZA แอลจเีรีย Algeria 
ECU เอกวาดอร ์ Ecuador 
EGY อียิปต์ Egypt 
ERI เอรเิทรีย Eritrea 
ESH เวสเทิรน์สะฮารา Western Sahara 
ESP สเปน Spain 
EST เอสโตเนีย Estonia 
ETH เอธิโอเปีย Ethiopia 
FIN ฟินแลนด ์ Finland 
FJI ฟิจิ Fiji 
FLK หมู่เกาะฟอลก์แลนด์ )มัลวนีัส(  Falkland Islands (Malvinas) 

  FRA ฝรั่งเศส France 
  FRO หมู่เกาะแฟโร Faroe Islands 
  FSM ไมโครนเีซีย Micronesia 
GAB กาบอง Gabon 
GBR สหราชอาณาจักร United Kingdom 
GEO จอรเ์จีย Georgia 
GGY เกิรน์ซีร ์ Guernsey 
GHA กานา Ghana 
GIB ยิบรอลตาร ์  Gibraltar 
GIN กิน ี Guinea 
GLP กวาเดอลูป Guadeloupe 
GMB แกมเบีย Gambia 
GNB กินีบิสเซา Guinea-Bissau 
GNQ อิเควทอเรียลกนิ ี Equatorial Guinea 
GRC กรีซ Greece 
GRD เกรเนดา Grenada 
GRL กรนีแลนด ์  Greenland 
GTM กัวเตมาลา Guatemala 
GUF เฟรนช์เกียนา French Guiana 
GUM กวม Guam 
GUY กายอานา Guyana 
HKG ฮ่องกง Hong Kong 
HMD หมู่เกาะเฮิร์ดและหมูเ่กาะแมกดอนัลด์ Heard and McDonald Islands 
HND ฮอนดรูัส Honduras 
HRV โครเอเซีย Croatia 
HTI เฮต ิ Haiti 
HUN ฮังการ ี Hungary 
IDN อินโดนีเซีย  Indonesia 
IMN เกาะแมน Isle of Man 
IND อินเดีย India 
IOT บริติชอนิเดียนโอเชียนเทรร์ิทอรี British Indian Ocean Territory 
IRL ไอร์แลนด ์ Ireland 



ก-23 
 

รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
IRN สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน Islamic Republic of Iran 
IRQ อิรัก Iraq 
ISL ไอซ์แลนด์  Iceland 
ISR อิสราเอล Israel 
ITA อิตาล ี Italy 
JAM จาเมกา Jamaica 
JEY เจอร์ซีย์ Jersey 
JOR จอร์แดน Jordan 
JPN ญี่ปุ่น Japan 
KAZ คาซัคสถาน  Kazakhstan 
KEN เคนยา Kenya 
KGZ คีร์กีซสถาน  Kyrgyzstan 
KHM กัมพูชา Cambodia 
KIR คิริบาต ี Kiribati 
KNA เซนต์ศิตส์และเนวิส Saint Kitts and Nevis 
KOR เกาหลีใต ้ Republic of Korea 
KWT คูเวต Kuwait 
LAO สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว Lao People's Democratic Republic 
LBN เลบานอน Lebanon 
LBR ไลบีเรีย Liberia 
LBY ลิเบีย Libya 
LCA เซนต์ลูเซีย  Saint Lucia 
LIE ลิกเตนส์ไตน์ Liechtenstein 
LKA ศรีลังกา Sri Lanka 
LSO เลโซโท Lesotho 
LTU ลิทัวเนีย Lithuania 
LUX ลักเซมเบิร์ก Luxembourg 
LVA ลัตเวีย Latvia 
MAC มาเก๊า Macao 
MAF แซ็ง -มาร์แต็ง  Saint Martin (French part) 
MAR โมร็อกโก Morocco 
MCO โมนาโก Monaco 
MDA สาธารณรัฐมอลโดวา  Republic of Moldova 
MDG มาดากัสการ ์ Madagascar 
MDV มัลดีฟส ์ Maldives 
MEX เม็กซิโก Mexico 
MHL หมู่เกาะมารแ์ซลล์ Marshall Islands 
MKD สาธารณรัฐมาซิโดเนีย Republic of Macedonia 
MLI มาล ี Mali 
MLT มอลตา Malta 
MMR พม่า Myanmar 
MNE มอนเตเนโกร Montenegro 
MNG มองโกเลีย Mongolia 
MNP หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา Northern Mariana Islands 
MOZ โมซัมบิก Mozambique 
MRT มอริเตเนีย Mauritania 
MSR มอนต์เซอร์รัต Montserrat 
MTQ มาร์ตินิก Martinique 
MUS เมริเซียส Mauritius 
MWI สาธารณรัฐมาลาว ี Republic of Malawi 
MYS มาเลเซีย Malaysia 
MYT มายอต Mayotte 
NAM นามิเบีย Namibia 
NCL นิวแคลิโดเนีย New Caledonia 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
NER ไนเจอร ์ Niger 

 
NFK เกาะนอร์ฟอลก์ Norfolk Island 
NGA ไนจีเรีย Nigeria 
NIC นิการากวั Nicaragua 
NIU นีอูเอ Niue 
NLD เนเธอแลนด ์ Netherlands 
NOR นอร์เวย์ Norway 
NPL สหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล Federal Democratic Republic of Nepal 
NRU นาอรู ู Nauru 
NZL นิวซีแลนด ์ New Zealand 
OMN โอมาน Oman 
PAK ปากีสถาน Pakistan 
PAN ปานามา Panama 
PCN หมู่เกาะพิตแคร์น Pitcairn Islands 
PER เปร ู Peru 
PHL ฟิลิปปินส์ Philippines 
PLW ปาเลา Palau 
PNG ปาปัวนิวกนิ ี Papua New Guinea 
POL สาธารณรัฐโปแลนด ์ Republic of Poland 
PRI เปอร์โตริโก  Puerto Rico 
PRK เกาหลีเหนือ Democratic People's Republic of Korea 
PRT โปรตุเกส Portugal 
PRY ปารากวัย Paraguay 
PSE รัฐปาเลสไตน ์ State of Palestine 
PYF เฟรนช์โปลินเีซีย French Polynesia 
QAT กาตาร ์ Qatar 
REU เรอเูนียง Réunion 
ROU โรมาเนีย Romania 
RUS สหพันธรฐัรัสเซีย Russian Federation 
RWA รวันดา Rwanda 
SAU ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia 

  SCG กลุ่มประเทศเชงเกน้ Schengen 
SDN ซูดาน Sudan 
SEN เซเนกัล Senegal 
SGP สิงคโปร ์ Singapore 
SGS เกาะเซาท์จอรเ์จียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วชิ South Georgia and the South Sandwich Islands 
SHN เซนต์เฮเลนา Saint Helena 
SJM สฟาลบาร์และยานไมเอน Svalbard and Jan Mayen 
SLB หมู่เกาะโซโลมอน Solomon Islands 
SLE เซียร์ราลีโอน Sierra Leone 
SLV เอลซัลวาดอร ์ El Salvador 
SMR ซานมารีโน  San Marino 
SOM โซมาเลีย  Somalia 
SPM แซงปีแยร์และมีเกอลง Saint Pierre and Miquelon 
SRB เซอรเ์บีย Serbia 
SSD ซูดานใต ้  South Sudan 
STP เซาตูเมและปรนิซิปี Sao Tome and Principe 
SUR ซูรินาเม  Suriname 
SVK สโลวะเกีย Slovakia 
SVN สโลวีเนีย Slovenia 
SWE สวีเดน Sweden 
SWZ สวาซิแลนด ์ Swaziland 
SXM ชินต์มาร์เตนิ Sint Maarten (Dutch part) 
SYC เซเซลล ์ Seychelles 
SYR สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย Syrian Arab Republic 
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รหัส ชื่อประเทศ ภาษาไทย ชื่อประเทศ ภาษาอังกฤษ 
TCA หมู่เกาะเตริ์กและหมูเ่กาะเคลอส Turks and Caicos Islands 
TCD ชาด Tchad 
TGO โตโก Togo 
THA ไทย Thailand 
TJK ทาจกิิสถาน  Tajikistan 
TKL โตเกเลา Tokelau 
TKM เติรก์เมนิสถาน Turkmenistan 
TLS ติมอร์ -เลสเต  Timor-Leste 
TON ตองกา Tonga 
TTO ตรินแิดดและโตเบโก Trinidad and Tobago 
TUN ตูนิเซีย Tunisia 
TUR ตุรก ี Turkey 
TUV ตูวาล ู Tuvalu 
TWN ไต้หวันสาธารณรฐัจีน Taiwan, Republic of China 
TZA สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย United Republic of Tanzania 
UGA ยูกันดา Uganda 
UKR ยูเครน Ukraine 
UMI เกาะเล็กรอบนอกของสหรฐัอเมรกิา United States Minor Outlying Islands 
URY อุรกุวัย Uruguay 
USA สหรัฐอเมริกา United States of America 
UZB อุซเบกิสถาน Uzbekistan 
VAT นครรฐัวาตกินั State of the Vatican City 
VCT เซนต์วนิเซนตแ์ละเกรนาดนีส์ Saint Vincent and the Grenadines 
VEN สาธารณรัฐโบลวีารแ์ห่งเวเนซุเอลา Bolivarian Republic of Venezuela 
VGB หมู่เกาะบริติซเวอรจ์ิน British Virgin Islands 
VIR หมู่เกาะเวอรจ์ินของสหรฐัอเมริกา  United States Virgin Islands,USVI 

VNM เวียดนาม Viet Nam 
VUT วานูอาต ู Vanuatu 
WLF วาลลิสและฟตููนา Wallis and Futuna 

  WRW เวิลด์วายด ์ Worldwide 
WSM ซามัว Samoa 
YEM เยเมน  Yemen 
ZAF สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ Republic of South Africa 
ZMB แซมเบีย  Zambia 
ZWE ซิมบับเว Zimbabwe 
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ภาพโครงสร้างตารางข้อมูลประกันภัยอุบตัิเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 
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ภาพโครงสร้าง  XML  File  ข้อมูลประกันภัยอบุัตเิหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ 

XML   STRUCTURE  ; �                              �           

POLICY   PA&HEALTH
KEY  GROUP  NODE
     CompanyCode
     MainClass
     SubClass
     PolicyNumber
     EndorsementNumber

INSURED  NODE
    InsuredSeq
     ………
    TransactionStatus
     ReferenceNumber

RECEIVABLE  PA&HEALTH
KEY  GROUP  NODE
         CompanyCode
         MainClass
         SubClass
         PolicyNumber
         EndorsementNumber
        ReceiptDateFromInsured
        …..
        ….
        TransactionStatus
         ReferenceNumber

INSURED  NODE

CLAIM   PA&HEALTH
KEY  GROUP  NODE
          CompanyCode
          MainClass
          SubClass
         ClaimNumber
         ClaimGroup
         AccountingDate
        ClaimSeq

CLAIM   NODE 
        ClaimType
       InsuredSeq
       …..
       PolicyNumber
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

PAYABLE  PA&HEALTH
KEY  GROUP  NODE
       CompanyCode
       MainClass
       SubClass
       ClaimNumber
       ClaimPaidSeq
       ChequeDate
       …..
       TransactionStatus
       ReferenceNumber

RECEIVABLE  PA&HEALTH
VICTIM   PA&HEALTH

PAYABLE   PA&HEALTH

KEY  GROUP   NODE
      CompanyCode
      MainClass
      SubClass
      ClaimNumber       

POLICY  INFO.  NODE
     DataType
     PolicyGroup
     ……
     TransactionStatus
     ReferenceNumber

COVERAGE  NODE
    InsuredSeq
     ………
    TransactionStatus
     ReferenceNumber

COVERAGE  NODE

        &                                       &                        

COVERAGE  NODE

CLAIM   NODE

                          

VICTIM   PA&HEALTH

CLAIM   PA&HEALTH

POLICY   PA&HEALTH

AS  AT   25  Feb.  2015

VICTIM   NODE
      InsuredSeq
        …..
      PolicyNumber
      TransactionStatus
      ReferenceNumber

VICTIM   NODE
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ตัวอย่าง XML File 

ชุดข้อมลูกรมธรรม์ประกนัภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_PO_A01_9999_201502_1.XML 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<AHPolicyEndorse> 

  <XMLHeader> 
    <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  

 <Document>PO</Document>  
 <Version>A01</Version>  
 <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
 <PeriodData>201506</PeriodData>  
 <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
 <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
 <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 
   <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <EndorsementNumber />  

  <AHInfo> 
  <DataType>1</DataType>  
  <PolicyGroup>O</PolicyGroup>  
  <Category>D</Category>  
  <EndorsementSeq>0</EndorsementSeq>  
  <OICPlanCode>Unknown</OICPlanCode>  
  <IssuedDate>20141001</IssuedDate>  
  <AgreeDate>20141001</AgreeDate>  
  <AccountingDate>20141001</AccountingDate>  
  <EffectiveDate>20141001</EffectiveDate>  
  <ExpiryDate>20151001</ExpiryDate>  
  <EndorsementEffectiveDate />  
  <PolicyHolder>นายวีรพล ทองแสง</PolicyHolder>  
  <PolicyHolderAddress>55 หมู่ 8 บ้านเปรมฤด<ี/PolicyHolderAddress>  
  <ProvinceDistrictSubDistrict>100101</ProvinceDistrictSubDistrict>  
  <Zipcode>10245</Zipcode>  
  <CountryCode>THA</CountryCode> 
  <Destination></Destination> 
  <ShipType></ShipType>   
  <InsuredNum>1</InsuredNum>  
  <SumInsuredAmt>3000000</SumInsuredAmt>  
  <GrossPremiumAmt>1500</GrossPremiumAmt>  
  <CommissionAmt>225</CommissionAmt>  
  <AgentBrokerLicense>A57/001</AgentBrokerLicense>  
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  <Distribution>01</Distribution>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </AHInfo> 
  <AHInsured> 

  <Seq>1</Seq>  
  <InsuredName>นายวีรพล ทองแสง</InsuredName>  
  <InsuredAddress>55 หมู่ 8 บ้านเปรมฤด<ี/InsuredAddress>  
  <InsuredProvinceDistrictSub>100101</InsuredProvinceDistrictSub>  
  <InsuredZipCode>10245</InsuredZipCode>  
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode>  
  <InsuredCitizenId>3140019999125</InsuredCitizenId>  
  <OccupationLevel>01</OccupationLevel>  
  <OccupationCode>1001</OccupationCode>  
  <InsuredBirthday>19560101</InsuredBirthday>  
  <InsuredGender>M</InsuredGender>  
  <RelationHolderInsured />  
  <Beneficiary1>นางแจ่มใส ทองแสง</Beneficiary1>  
  <RelationInsuredBeneficiary1>01</RelationInsuredBeneficiary1>  
  <NumOfPerson />  
  <PremiumAmt>1500</PremiumAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </AHInsured> 
  <AHCoverage> 

  <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
  <CoverageCode>HA009</CoverageCode>  
  <CoverageCode2 />  
  <SumInsuredAmt>3000000</SumInsuredAmt>  
  <SumInsuredPerDay>100000</SumInsuredPerDay>  
  <SumInsuredPerTimes>100000</SumInsuredPerTimes>  
  <PremiumPerCover>500</PremiumPerCover>  
  <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
  <DeductibleText />  
  <CoPayment>0</CoPayment>  
  <NumOfDays>30</NumOfDays>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </AHCoverage> 
  <AHCoverage> 

  <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
  <CoverageCode>HA010</CoverageCode>  
  <CoverageCode2 />  
  <SumInsuredAmt>3000000</SumInsuredAmt>  
  <SumInsuredPerDay>100000</SumInsuredPerDay>  
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  <SumInsuredPerTimes>100000</SumInsuredPerTimes>  
  <PremiumPerCover>300</PremiumPerCover>  
  <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
  <DeductibleText />  
  <CoPayment>0</CoPayment>  
  <NumOfDays>30</NumOfDays>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHCoverage> 
   </AHData> 
</AHPolicyEndorse> 
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ตารางการรับ/คืน เบี้ยประกันภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_RV_A01_9999_201502_1.XML   
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
  <AHReceive> 
  <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>RV</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  

   <CreateDate>20150313</CreateDate>  
</XMLHeader> 

  <AHData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <EndorsementNumber />  
  <ReceiptDateFromInsured>20141101</ReceiptDateFromInsured>  
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141101</ReceiptDateFromAgentBroker>  
  <AgentBrokerLicense>A57/001</AgentBrokerLicense>  
  <GrossPremiumAmt>1000</GrossPremiumAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHData> 
  <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <EndorsementNumber />  
  <ReceiptDateFromInsured>20141201</ReceiptDateFromInsured>  
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141201</ReceiptDateFromAgentBroker>  
  <AgentBrokerLicense>A57/001</AgentBrokerLicense>  
  <GrossPremiumAmt>5000</GrossPremiumAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHData> 
   </AHReceive> 
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ชุดข้อมลูรายการสินไหมทดแทน 
1. ตารางรายการสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_CL_A01_9999_201502_1.XML 

     <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
     <AHClaimRecovery> 
  <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>CL</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
  <CreateDate>20150313</CreateDate>  

    </XMLHeader> 
  <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup>  
  <AccountingDate>20150105</AccountingDate>  
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq>  

   <ClaimDetail> 
  <InsuerdSeq>1</InsuerdSeq>  
  <CoverageCode1>HA009</CoverageCode1>  
  <CoverageCode2 />  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <NotifyDate>20150105</NotifyDate>  
  <LossDate>20150105</LossDate>  
  <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
  <ClaimCause></ClaimCause>   
  <ICD10Code>1110</ICD10Code>  
  <ICD10Code1 />  
  <ICD10Code2 />  
  <ICD10Code3 />  
  <ICD10Code4 />  
  <ICD10Code5 />  
  <ProcodureCode1 />  
  <ProcodureCode2 />  
  <ClaimAmt>13000</ClaimAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </ClaimDetail> 
    </AHData> 
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   </AHClaimRecovery> 
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2. ตารางผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับความเสียหาย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_IJ_A01_9999_201502_1.XML 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<AHInjured> 
 <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>IJ</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
  <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 
 <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  

  <Injured> 
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
  <InsuredName>นายวีรพล ทองแสง</InsuredName>  
  <InsuredCitizenId>3140019999125</InsuredCitizenId>  
  <TreatmentType>2</TreatmentType>  
  <DeductibleAmt>3000</DeductibleAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </Injured> 
  <Injured> 

  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <InsuredSeq>2</InsuredSeq>  
  <InsuredName>นายวีรชัย ทองแสง</InsuredName>  
  <InsuredCitizenId>315001888125</InsuredCitizenId>  
  <TreatmentType>2</TreatmentType>  
  <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </Injured> 
   </AHData> 
  </AHInjured> 
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ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_PV_A01_9999_201502_1.XML 
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
 <AHPayment> 
  <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>PV</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
  <CreateDate>20150313</CreateDate>  

    </XMLHeader> 
  <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq>  
  <ChequeDate>20150115</ChequeDate>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <PaidBy>C</PaidBy>  
  <ChequeNo />  
  <ClaimAmt>13000</ClaimAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  

   <ReferenceNumber />  
</AHData> 

  <AHData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq>  
  <ChequeDate>20150131</ChequeDate>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <PaidBy>C</PaidBy>  
  <ChequeNo />  
  <ClaimAmt>8000</ClaimAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHData> 
   </AHPayment> 
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  <Distribution>01</Distribution>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </AHInfo> 
  <AHInsured> 

  <Seq>1</Seq>  
  <InsuredName>นายวีรพล ทองแสง</InsuredName>  
  <InsuredAddress>55 หมู่ 8 บ้านเปรมฤด<ี/InsuredAddress>  
  <InsuredProvinceDistrictSub>100101</InsuredProvinceDistrictSub>  
  <InsuredZipCode>10245</InsuredZipCode>  
  <InsuredCountryCode>THA</InsuredCountryCode>  
  <InsuredCitizenId>3140019999125</InsuredCitizenId>  
  <OccupationLevel>01</OccupationLevel>  
  <OccupationCode>1001</OccupationCode>  
  <InsuredBirthday>19560101</InsuredBirthday>  
  <InsuredGender>M</InsuredGender>  
  <RelationHolderInsured />  
  <Beneficiary1>นางแจ่มใส ทองแสง</Beneficiary1>  
  <RelationInsuredBeneficiary1>01</RelationInsuredBeneficiary1>  
  <NumOfPerson />  
  <PremiumAmt>1500</PremiumAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </AHInsured> 
  <AHCoverage> 

  <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
  <CoverageCode>HA009</CoverageCode>  
  <CoverageCode2 />  
  <SumInsuredAmt>3000000</SumInsuredAmt>  
  <SumInsuredPerDay>100000</SumInsuredPerDay>  
  <SumInsuredPerTimes>100000</SumInsuredPerTimes>  
  <PremiumPerCover>500</PremiumPerCover>  
  <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
  <DeductibleText />  
  <CoPayment>0</CoPayment>  
  <NumOfDays>30</NumOfDays>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </AHCoverage> 
  <AHCoverage> 

  <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
  <CoverageCode>HA010</CoverageCode>  
  <CoverageCode2 />  
  <SumInsuredAmt>3000000</SumInsuredAmt>  
  <SumInsuredPerDay>100000</SumInsuredPerDay>  
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  <SumInsuredPerTimes>100000</SumInsuredPerTimes>  
  <PremiumPerCover>300</PremiumPerCover>  
  <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
  <DeductibleText />  
  <CoPayment>0</CoPayment>  
  <NumOfDays>30</NumOfDays>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHCoverage> 
   </AHData> 
</AHPolicyEndorse> 
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ตารางการรับ/คืน เบี้ยประกันภัย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_RV_A01_9999_201502_1.XML   
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
  <AHReceive> 
  <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>RV</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  

   <CreateDate>20150313</CreateDate>  
</XMLHeader> 

  <AHData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <EndorsementNumber />  
  <ReceiptDateFromInsured>20141101</ReceiptDateFromInsured>  
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141101</ReceiptDateFromAgentBroker>  
  <AgentBrokerLicense>A57/001</AgentBrokerLicense>  
  <GrossPremiumAmt>1000</GrossPremiumAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHData> 
  <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <EndorsementNumber />  
  <ReceiptDateFromInsured>20141201</ReceiptDateFromInsured>  
  <ReceiptDateFromAgentBroker>20141201</ReceiptDateFromAgentBroker>  
  <AgentBrokerLicense>A57/001</AgentBrokerLicense>  
  <GrossPremiumAmt>5000</GrossPremiumAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHData> 
   </AHReceive> 
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ชุดข้อมลูรายการสินไหมทดแทน 
1. ตารางรายการสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_CL_A01_9999_201502_1.XML 

     <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
     <AHClaimRecovery> 
  <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>CL</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
  <CreateDate>20150313</CreateDate>  

    </XMLHeader> 
  <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  
  <ClaimGroup>EC</ClaimGroup>  
  <AccountingDate>20150105</AccountingDate>  
  <ClaimSeq>1</ClaimSeq>  

   <ClaimDetail> 
  <InsuerdSeq>1</InsuerdSeq>  
  <CoverageCode1>HA009</CoverageCode1>  
  <CoverageCode2 />  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <NotifyDate>20150105</NotifyDate>  
  <LossDate>20150105</LossDate>  
  <ClaimStatus>1</ClaimStatus> 
  <ClaimCause></ClaimCause>   
  <ICD10Code>1110</ICD10Code>  
  <ICD10Code1 />  
  <ICD10Code2 />  
  <ICD10Code3 />  
  <ICD10Code4 />  
  <ICD10Code5 />  
  <ProcodureCode1 />  
  <ProcodureCode2 />  
  <ClaimAmt>13000</ClaimAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

     </ClaimDetail> 
    </AHData> 
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   </AHClaimRecovery> 
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2. ตารางผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับความเสียหาย ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_IJ_A01_9999_201502_1.XML 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<AHInjured> 
 <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>IJ</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
  <CreateDate>20150313</CreateDate>  

   </XMLHeader> 
 <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  

  <Injured> 
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <InsuredSeq>1</InsuredSeq>  
  <InsuredName>นายวีรพล ทองแสง</InsuredName>  
  <InsuredCitizenId>3140019999125</InsuredCitizenId>  
  <TreatmentType>2</TreatmentType>  
  <DeductibleAmt>3000</DeductibleAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </Injured> 
  <Injured> 

  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <InsuredSeq>2</InsuredSeq>  
  <InsuredName>นายวีรชัย ทองแสง</InsuredName>  
  <InsuredCitizenId>315001888125</InsuredCitizenId>  
  <TreatmentType>2</TreatmentType>  
  <DeductibleAmt>0</DeductibleAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </Injured> 
   </AHData> 
  </AHInjured> 
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ตารางการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างชื่อแฟ้ม : AH_PV_A01_9999_201502_1.XML 
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
 <AHPayment> 
  <XMLHeader> 

  <InsuranceClass>AH</InsuranceClass>  
  <Document>PV</Document>  
  <Version>A01</Version>  
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <PeriodData>201506</PeriodData>  
  <PeriodSeq>1</PeriodSeq>  
  <EffectiveDate>20160101</EffectiveDate>  
  <CreateDate>20150313</CreateDate>  

    </XMLHeader> 
  <AHData> 

  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq>  
  <ChequeDate>20150115</ChequeDate>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <PaidBy>C</PaidBy>  
  <ChequeNo />  
  <ClaimAmt>13000</ClaimAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  

   <ReferenceNumber />  
</AHData> 

  <AHData> 
  <CompanyCode>9999</CompanyCode>  
  <MainClass>06</MainClass>  
  <SubClass>01</SubClass>  
  <ClaimNumber>C-AH-0001</ClaimNumber>  
  <ClaimPaidSeq>1</ClaimPaidSeq>  
  <ChequeDate>20150131</ChequeDate>  
  <PolicyNumber>AH-0001</PolicyNumber>  
  <PaidBy>C</PaidBy>  
  <ChequeNo />  
  <ClaimAmt>8000</ClaimAmt>  
  <TransactionStatus>N</TransactionStatus>  
  <ReferenceNumber />  

    </AHData> 
   </AHPayment> 
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