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การชดใชเ้งนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั

ของ

บรษิทัประกนัวินาศภยั



การชดใชเ้งนิหรอืค่าสนิไหมทดแทน

ตามสญัญาประกนัภยัของบรษิทัประกนัวนิาศภยั

 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

(มาตรา 861)

พระราชบญัญตัิคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535

(มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 14, มาตรา 20, มาตรา 25, 

มาตรา 41, มาตรา 44)

พระราชบญัญตัิประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535

(มาตรา 36, มาตรา 37 (11) , มาตรา 88 )
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มาตรา 861 : อนัวา่สญัญาประกนัภยันัน้ คอืสญัญาซึ่งบุคคล
คนหน่ึงตกลงจะใช ้“ค่าสินไหมทดแทน” หรอื
ใชเ้งนิจ านวนหนึ่งใหใ้นกรณีวนิาศภยัหากมขีึน้   
หรอืในเหตุอยา่งอื่นในอนาคต ดัง่ไดร้ะบุไวใ้น
สญัญา และการนี้บุคคลอกีคนหนึ่งตกลงจะสง่เงนิ
ซึง่เรยีกวา่ “เบีย้ประกนัภยั”

13 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



มาตรา 4  :
“ความเสียหาย”   หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต 
รา่งกาย หรอือนามยัอนัเกดิจากรถ

“ค่าเสียหายเบื้องต้น” หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ  รวมทัง้ค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ทัง้น้ีตามรายการและจ านวนเงินที่
ก าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 20 วรรคสอง

14 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535



มาตรา 5 : ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ

กฎกระทรวงและประกาศน้ี เมื่อได้ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้

15 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535



มาตรา 14  : การประกันตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ต้องมี
ข้อก าหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
พระราชบญัญตัน้ีิดว้ย

เมื่อมีการก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยตาม
มาตรา 7 วรรคสองแล้วหลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และ
ระยะเวลาการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสยีหายเบือ้งตน้  ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศก าหนด 

16 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535



มาตรา 20 : เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่
บริษัทได้รบัประกันภัยไว้  ให้บริษัทจ่ายค่า เสียหาย
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่ อได้ร ับค าร้องข อจาก
ผูป้ระสบภยั
ความเสยีหายทีจ่ะใหไ้ดร้บัค่าเสยีหายเบือ้งต้น  จ านวน
เงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้น และการจ่ายค่า เสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ระสบภยัตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีารและอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

17 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535



มาตรา 25 : ใหบ้รษิทัหรอืส านกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่าย
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ ตามมาตรา 20  มาตรา 23  หรอื
มาตรา 24  ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัใหเ้สรจ็สิน้ภายในเจด็วนั
นับแต่วนัท่ีได้รบัค าร้องขอ  ทัง้น้ี  โดยไมต่อ้งรอการ
พสิจูน์ความรบัผดิ

ใหถ้อืวา่คา่เสยีหายเบือ้งตน้เป็นสว่นหน่ึงของเงนิคา่
สนิไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

18 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535



• บรษิทัใดไมป่ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนประกาศทีอ่อกตามความใน
มาตรา 14  วรรคสอง  ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หน่ึงหม่ืนบาท
ถึงห้าหม่ืนบาท

มาตรา 41

• บรษิทัใดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกมาตรา 20 
หรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 25 หรอืเจา้ของรถหรอืบรษิทัใดไม่
ปฏบิตัติามมาตรา 26 ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หน่ึงหมื่นบาท
ถึงห้าหม่ืนบาท

มาตรา 44

19 พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535



มาตรา 36 : หา้มมใิหบ้รษิทัประวงิการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน 
หรอืประวงิการคนืเบีย้ประกนัภยัทีต่อ้งจ่ายหรอื
คนืแก่ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์โดยไมม่ี
เหตุอนัสมควร หรอืจ่าย หรอืคนืไปโดยไมสุ่จรติ

การกระท าหรอืการปฏบิตัใิดๆ ของบรษิทัทีจ่ะถอื
วา่เป็นการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

20 พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535



มาตรา 37 : ภายใตบ้ทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัน้ีิ ใหค้ณะกรรมการ
มอี านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข
ใดๆ ใหบ้รษิทัปฏบิตัใินเรือ่งดงัต่อไปน้ีได.้..

(11) การชดใชเ้งนิ หรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยั

21 พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535



มาตรา 88 : บรษิทัใดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 23  มาตรา 
28 มาตรา 31 มาตรา 33  มาตรา 34 มาตรา 35 
มาตรา 36 มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 วรรค
หน่ึง  หรอืไมว่างเงนิส ารองประกนัภยัตามมาตรา 
24 หรอืไมป่ฏบิตัติามทีค่ณะกรรมการประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 37 หรอืไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ของ
นายทะเบยีนตามมาตรา 41 หรอืมาตรา 43 ตอ้ง
ระวางโทษปรบัไม่เกินห้าแสนบาท และถา้เป็น
กรณีการกระท าความผดิต่อเน่ือง  ให้ปรบัอีกไม่
เกินวนัละสองหม่ืนบาทตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่

22 พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535



พระราชบญัญติัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง ก าหนดความเสียหายท่ีจะให้ได้รบั
ค่าเสียหายเบือ้งต้น  

 จ านวนเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้ การรอ้งขอรบั และ
การจา่ยค่าเสยีหายเบือ้งตน้ พ.ศ. 2552

 จ านวนเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้ การรอ้งขอรบั และ
การจา่ยค่าเสยีหายเบือ้งตน้ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557
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สาระส าคญั
ค่าเสียหายท่ีจะให้ได้รบัค่าเสียหายเบือ้งต้น

ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อร่างกาย   
(จ านวนเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท)

ก. คา่ยา คา่เวชภณัฑท์ีใ่ชใ้นการบ าบดัรกัษา
ข. คา่อวยัวะเทยีม  และอุปกรณ์ในการบ าบดัรกัษา รวมทัง้คา่ซ่อมแซม
ค. คา่บรกิารทางการแพทย ์คา่ตรวจ และคา่วเิคราะหโ์รค ทัง้นี้ไมร่วมถงึ

คา่จา้งพยาบาลพเิศษ  และคา่บรกิารอื่นท านองเดยีวกนั
ง. คา่หอ้ง และคา่อาหารตลอดเวลาทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลใน

สถานพยาบาล
จ. คา่พาหนะน าผูป้ระสบภยัไปสถานพยาบาล

24



ค่าใช้จ่ายในกรณีความเสียหายต่อชีวิต

ก. คา่ปลงศพ

ข. คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัการศพ

25 สาระส าคญั
ค่าเสียหายท่ีจะให้ได้รบัค่าเสียหายเบือ้งต้น



ความเสียหายต่อร่างกายดงัต่อไปน้ี ได้รบัเงินค่าเสียหายเบือ้งต้น
จ านวนสามหมื่นห้าพนับาทถ้วน 

ก. ตาบอด
ข. หหูนวก
ค. เป็นใบห้รอืเสยีความสามารถในการพดู หรอืลิน้ขาด
ง. เสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์หรอืความสามารถสบืพนัธุ์
จ. เสยีแขน  ขา  มอื  เทา้  หรอืน้ิว
ฉ. เสยีอวยัวะอื่นใด
ช. จติพกิารอยา่งตดิตวั
ซ. ทุพพลภาพอยา่งถาวร

26

สาระส าคญั
ค่าเสียหายท่ีจะให้ได้รบัค่าเสียหายเบือ้งต้น



ความเสียหายต่อร่างกาย
ก. ใบเสรจ็ หรอืหลกัฐานการแจง้หน้ีเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล
ข. ส าเนาบตัรใบประจ าตวั หรอื

- หลกัฐานอื่นใดทีท่างราชการเป็นผูอ้อกให ้หรอื
- ส าเนาส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรอื
- ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หรอื
- หลกัฐานอื่นใดทีน่ายทะเบยีนก าหนด ซึง่สามารถพสิจูน์

ไดว้า่ผูม้ชีื่อนัน้เป็นผูป้ระสบภยั

27 หลกัฐาน



ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีทพุพลภาพ
- ใบรบัรองแพทย ์/ ความเหน็แพทย์

- ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของพนกังานสอบสวน

28 หลกัฐาน



ความเสียหายต่อชีวิต
ก. ส าเนามรณบตัร หรอื หลกัฐานอื่นใดทีแ่สดงวา่ผูน้ัน้ถงึแก่ความ

ตายจากการประสบภยัจากรถ

- หลกัฐานอื่นใดทีน่ายทะเบยีนก าหนด ซึง่สามารถพสิจูน์ได้
วา่ผูม้ชีือ่นัน้เป็นผูป้ระสบภยั

ข. ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของพนกังานสอบสวน

29 หลกัฐาน



เงนิสด

เช็คที่ไม่ไดล้งวนัที่ล่วงหนา้

การจา่ยค่าเสยีหายเบื้องตน้ใหจ้า่ยแกผู่ร้อ้งขอภายในเจด็วนั 

นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอโดยไม่ตอ้งรอการพสูิจน์ความผิด

30



มาตรา 26

หากกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั ไดจ้่ายแทน 
ตอ้งจา่ยคนืพรอ้มเงินเพ่ิม

ร้อยละย่ีสิบ

มาตรา 44

โทษปรบัตัง้แต่หน่ึงหมื่น
บาทถึงห้าหม่ืนบาท

31 การฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าเสียหายเบือ้งต้น



ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรือ่ง 

หลกัเกณฑ ์วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่ 18 กรกฎาคม 2546



อ านาจในการออกประกาศ

อาศยัอ านาจตาม
มาตรา 14 วรรคสอง 
แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535

ฝ่าฝืน
มาตรา 41 ต้อง
ระวางโทษปรบั 

ตัง้แต่ 1 หม่ืนบาท 
ถึง 5 หม่ืนบาท

33



ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

 ค่าสินไหมทดแทนท่ีต้องจ่ายตาม
ประกาศฉบบัน้ี เป็นจ านวนค่าสินไหม
ทดแทนท่ีรวมค่าเสียหายเบือ้งต้นแล้ว 
(ถ้ามี)

34



ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

ความเสยีหายต่อ

รา่งกายหรอื

อนามยั

ทีต่อ้งจ่ายตามความเสียหายท่ี
แท้จริงแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัต่อคนตามกรมธรรม์
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ

ได้แก่
(ก) คา่ใชจ้า่ยทีผู่ป้ระสบภยัตอ้งเสยีไป เชน่ คา่รกัษาพยาบาล คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

รกัษาพยาบาล คา่รกัษาพยาบาลในอนาคต คา่อวยัวะเทยีมและอุปกรณ์ในการ
บ าบดัรกัษา รวมทัง้คา่ซ่อมแซม คา่พาหนะทีเ่กีย่วเนื่องกบัการรกัษาพยาบาล เป็นตน้

(ข) คา่เสยีหายทีผู่ป้ระสบภยัตอ้งขาดประโยชน์ท ามาหาไดเ้พราะไมส่ามารถประกอบการงาน
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต

(ค) คา่เสยีหายอื่นๆ ทีผู่ป้ระสบภยัมสีทิธเิรยีกรอ้งไดต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์
ลกัษณะละเมดิ

ข้อ 
2 (1)
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ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

ความเสยีหายต่อ

รา่งกายหรอื

อนามยั

ในกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลาย
กรณีต่อไปน้ี ทีต่อ้งจา่ยเตม็

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัต่อคน
ตามกรมธรรมค์ุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ

ได้แก่
(ก) ตาบอด
(ข) หหูนวก
(ค) เป็นใบ ้หรอืเสยีความสามารถในการพดู หรอืลิน้ขาด
(ง) สญูเสยีอวยัวะสบืพนัธ์
(จ) เสยีแขน ขา มอื เทา้ นิ้ว หรอือวยัวะอื่นใด
(ฉ) จติพกิารอยา่งตดิตวั
(ช) ทุพพลภาพอยา่งถาวร

ข้อ 
2 (2)
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ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

ความเสยีหาย 

ต่อชีวติ

ใหจ้า่ยเตม็จ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัต่อคนตาม

กรมธรรมค์ุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ

ข้อ 
2 (3)
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ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น
ข้อ  
2 (4)

เดิม

• ไดร้บัความ
เสยีหายตาม
ขอ้ 2 (1)

ต่อมา

• ไดร้บัความเสยีหาย
ตามขอ้ 2 (2) หรอื
ขอ้ 2 (3) หรอืทัง้
ตามขอ้ 2 (2) และ
ขอ้ 2 (3) 

การจ่าย

• ใหจ้า่ยเตม็จ านวน
เงนิเอาประกนัต่อคน
ตามกรมธรรม์
คุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ
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การเรียกร้องให้บริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบือ้งต้นต้องมีหลกัฐานและเอกสารอะไรบา้ง

(1) หลกัฐาน และ เอกสารพิสจูน์การ
เกิดเหตแุละความรบัผิดของผูข้บัข่ี
รถประกนัภยั

(2) หลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

ข้อ 3. การเรียกร้องให้บริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบือ้งต้นต้องมีหลกัฐานและเอกสารดงัต่อไปน้ี

ข้อ 4

ข้อ 5
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หลกัฐานและเอกสารพิสจูน์การเกิดเหตแุละความรบัผิด
ของผูข้บัข่ีรถประกนัภยั

1) ผูข้บัขีฝ่่ายใดยอมรบัผดิและออกหนงัสอืยอมรบัผดิหรอืเอกสารเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในการยอมรบัผดิ ใหถ้อืวา่ฝ่ายนัน้เป็นฝ่ายผดิ เชน่ 

• บนัทกึการยอมรบัผดิ

• สญัญาประนีประนอมยอมความ

2) ใหถ้อืวา่ความเหน็ของพนกังานสอบสวนวา่เปรยีบเทยีบปรบัฝ่ายใด 
ใหฝ่้ายนัน้เป็นฝ่ายผดิ

3) หากไมม่ฝ่ีายใดยอมรบัผดิและไมม่ฝ่ีายใดยอมใหพ้นกังานสอบสวน
เปรยีบเทยีบปรบั ใหถ้อืความเหน็ของพนกังานสอบสวน หรอื
ความเหน็ของพนกังานอยัการ หรอืค าพพิากษาของศาล แลว้แต่กรณี

หากหลกัฐานและเอกสารมคีวามขดัแยง้กนั ใหใ้ชเ้อกสารของทางราชการ
เป็นหลกั

ข้อ 4
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หลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

• (ก) ใบเสรจ็รบัเงนิจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล หรอืหลกัฐานการ
แจง้หนี้เกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล

• (ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหลกัฐานอื่นใดทีท่างราชการเป็นผูอ้อกให ้ซึง่
สามารถพสิจูน์ไดว้า่ ผูม้ชีือ่ในหลกัฐานนัน้เป็นผูป้ระสบภยั

• (ค) ใบรบัรองแพทยห์รอืใบความเหน็แพทย ์กรณเีรยีกรอ้งความเสยีหาย
ต่ออนามยั

• (ง) เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งและจ านวนเงนิทีเ่รยีกรอ้ง

(1) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัตามข้อ 2 (1)

ข้อ 5
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หลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้น

• (ก) ใบความเหน็แพทยเ์กีย่วกบัความเสยีหาย หรอืผูป้ระสบภยัแสดงตน
• (ข) ส าเนาบนัทกึประจ าวนัในคดขีองพนกังานสอบสวนหรอืหลกัฐานอื่นที่
แสดงวา่ผูน้ัน้ไดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยัจากรถ

(2) ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัตามข้อ 2 (2)

• (ก) ส าเนามรณบตัร
• (ข) ส าเนาบนัทกึประจ าวนัในคดขีองพนกังานสอบสวนหรอืหลกัฐานอื่นที่
แสดงวา่ผูน้ัน้ถงึแก่ความตายเพราะการประสบภยัจากรถ

(3) ในกรณีเสียชีวิต

ข้อ 5
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วิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ให้บริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทน
นอกเหนือจากค่าเสียหายเบือ้งต้นให้แก่

ผูป้ระสบภยั

เงินสด

เชค็ท่ีมิได้ลงวนัท่ีล่วงหน้า

ภายใน 7 วนันับ
แต่วนัท่ีบริษทั
ได้รบัหลกัฐาน

เอกสารตามข้อ 3

+ 
ตกลงจ านวนค่า

สินไหมทดแทนกนั
ได้แล้ว

ข้อ 643



ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีถือว่าเป็นการ
ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการ
คืนเบีย้ประกนัภยัของบริษทัประกนัวินาศภยั



มาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 

บรษิทัใดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม...ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินห้าแสนบาท และ
ถา้เป็นกรณกีารกระท าความผดิต่อเนื่อง ใหป้รบัอกีไมเ่กนิวนัละสองหมื่นบาท
ตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืนอยู่

ให้ประกาศหรือโฆษณาในเวบ็ไซตข์องส านักงาน
กรณีช าระค่าปรบั

• หกเดอืน กรณโีทษปรบัไมเ่กนิสามแสนบาท
• หนึ่งปี กรณโีทษปรบัตัง้แต่สามแสนบาทขึน้ไป หรอืมโีทษจ าคุก

กรณีไม่ช าระค่าปรบั
• ใหป้ระกาศหรอืโฆษณาต่อไปอกีหนึ่งปีนบัแต่คดถีงึทีสุ่ด

45

ประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจ
ประกนัภยั  เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประกาศหรอืโฆษณาการฝ่าฝืน
หรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2556                    
(23 สงิหาคม 2556)



กรณีทีถื่อเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
ประวิงการคืนเบีย้ประกนัภัย

(1)    ในกรณีเ กิดความเสียหายท่ีได้รับความ
คุม้ครองตามสัญญาประกนัภยั และคู่กรณีสามารถตกลง
ราคาความเสียหาย เพ่ือการชดใชค่้าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกนัภยัแก่กนัแลว้ บริษทัไม่ออกหลกัฐานเป็น
หนงัสือลงลายมือช่ือผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทั

ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นตวัเงิน บริษัท
ไม่ระบุจ านวนเงิน หรือไม่ก าหนดวนัรับเงินท่ีแน่นอน 
หรือก าหนดวนัรับเงินเกินกวา่สิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีคู่กรณี
ไดต้กลงกนั

ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นอย่างอ่ืน บริษทั
ไม่ระบุไว้ให้ชัดเจนว่าเลือกกระท าการโดยวิธีใด ณ 
สถานท่ีแห่งใด ใชร้ะยะเวลาด าเนินการเท่าใด หรือ ระบุ
ระยะเวลาด าเนินการท่ีเกินกว่าสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีคู่กรณี
ไดต้กลงกนั เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับความ
ยนิยอมจากคู่กรณี

ตกลงราคาไดแ้ลว้แต่ไมอ่อก
หลกัฐานเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่
ผูม้อี านาจ

ตกลงราคาไดแ้ลว้แต่ไมร่ะบุ
จ านวนเงนิ หรอื ก าหนดรบั
เงนิ หรอื ก าหนดรบัเงนิเกิน 
15 วนั

ตกลงเป็นอยา่งอืน่ แต่ไมร่ะบุวา่
เลอืกกระท าการโดยวธิใีด ณ 
สถานทีใ่ด ใชร้ะยะเวลาเทา่ใด 
หรอื ระบุระยะเวลาเกิน 15 วนั
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กรณีที่ถือเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
ประวิงการคืนเบีย้ประกนัภัย

(2)   ในกรณีการตกลงเพื่อชดใช้ราคาความ
เสียหายเป็นตวัเงิน หรือ การคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีสั่ง
จ่ายเป็นเช็คไม่ระบุช่ือผูรั้บเงินท่ีชดัเจน หรือเป็นเช็ค
ลงวนัท่ีล่วงหนา้เกินกวา่ระยะเวลาตาม (1)

(3)   ในกรณีการตกลงเพื่อชดใช้ราคาความ
เสียหายเป็นตวัเงิน หรือการคืนเบ้ียประกนัภยัท่ีสั่ง
จ่ายเป็นเช็ค และเช็คนั้นถูกธนาคารปฏิเสธการใชเ้งิน

(4)   ในกรณีท่ีมีการตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความเก่ียวกบัจ านวนค่าสินไหมทดแทน หรือ
จ านวน เ บ้ี ยประกันภัย ท่ี จะ คืนกันตามสัญญา
ประกันภัย แล้ว  แ ละ ได้ มี ก า รท า เ ป็ นสัญญา
ประนีประนอมยอมความต่อกนั ไม่ว่าสัญญานั้นจะ
ไดท้ าข้ึนในชั้นใดๆ ก็ตาม เม่ือบริษทัไม่ปฏิบติัตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ

สัง่จ่ายเช็คไม่ระบุช่ือผูรั้บเงินท่ีชดัเจน / 
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้เกินระยะเวลาตาม(1)

เช็คท่ีสัง่จ่ายถูกธนาคารปฏิเสธการใชเ้งิน

ไม่ปฏิบติัตามสญัญาประนีประนอม
ยอมความ
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กรณีทีถื่อเป็นการประวงิการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวงิ
การคืนเบีย้ประกนัภัย

(5)     บริษทัใดจงใจฝ่าฝืนขอ้ตกลงแห่ง
สัญญาประกันภัย  ห รือข้อก าหนด  ห รือ
กฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีมีความชัดเจน  ให้บริษัทมี
หน้าท่ีตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือบุคคลผูมี้สิทธิ
เรียกร้อง หรือไดรั้บความคุม้ครองตามสัญญา
ประกันภัย เ ช่น บริษัทมีหน้าที่ ต้องส ารอง
ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
และค่าปลงศพ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความ
รับผดิ เป็นต้น

จงใจฝ่าฝืนข้อตกลง 
ข้อก าหนด หรือ

กฎเกณฑ์
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กรณีที่ถือเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
ประวงิการคืนเบีย้ประกนัภัย

(6)     บริษทัใดละเลยไม่ด าเนินการอยา่ง
หน่ึงอย่างใด ตามภาระแห่งหน้ีอันเกิดจาก
สัญญาประกนัภยั จนเป็นเหตุใหผู้เ้อาประกนัภยั 
หรือผูรั้บประโยชน์ หรือผูไ้ด้รับความเสียหาย 
จ า เ ป็นต้อ งน า เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยน ต่อกรมการ
ประกันภัย  และกรมการประกันภัยได้มีค  า
วินิจฉัยให้บริษทัชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกนัภยั หรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง
แห่งสัญญา หรือให้คืนเบ้ียประกันภัยตามแต่
กรณีไปแล้ว บริษทัมิได้โตแ้ยง้หรือคัดค้านค า
วินิจฉัยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในก าหนดสิบ
ห้าวนันับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับทราบค าวินิจฉัย 
และบริษทัไม่ปฎิบติัตามค าวนิิจฉยั

มีการร้องเรียนต่อกรมการประกนัภัย

กรมการประกนัภยัวนิิจฉยัใหบ้ริษทัชดใชค่้า
สินไหมทดแทน /ปฏิบติัตามสัญญา /คืนเบ้ีย

บริษทัมิไดโ้ตแ้ยง้/คดัคา้นเป็นหนงัสือภายใน 
15 วนั และไม่ปฏิบติัตามค าวนิิจฉยั
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(7)     บริษทัใดละเลยไม่ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ตามภาระแห่งหน้ีอนัเกิดจากสัญญาประกันภยั จน
เป็นเหตุให้ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ หรือผู ้
ได้รับความเสียหาย จ าเป็นต้องน าเ ร่ืองร้องเรี ยนต่อ
กรมการประกันภัย และกรมการประกันภัยได้มีค  า
วินิจฉยัใหบ้ริษทัชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือปฏิบติัตามขอ้ตกลงแห่งสัญญา หรือให้
คืนเบ้ียประกนัภยัตามแต่กรณีไปแลว้ บริษทัไม่ปฏิบติั
ตามค าวินิจฉัย หากแต่บริษทัไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นค า
วินิจฉยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายในก าหนดสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บทราบค าวินิจฉัย หากภายหลงัไดมี้
การน าคดีสู่การพิจารณาในชั้นศาล และศาลไดพ้ิพากษา
ให้บริษัทตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือปฏิบติัตามขอ้ตกลงแห่งสัญญา หรือให้
คืนเบ้ียประกันภัย เช่นท่ีกรมการประกันภัยได้มีค า
วินิจฉยัไป

มกีารร้องเรียนต่อกรมการประกนัภัย

กรมการประกนัภยัวนิิจฉัยให้บริษทัชดใช้   
ค่าสินไหมทดแทน/ปฏิบัตติามสัญญา/คืนเบีย้

บริษทัได้โต้แย้ง/คดัค้านเป็นหนังสือภายใน 
15 วนั และไม่ปฏิบัตติามค าวนิิจฉัย

มกีารน าคดขีึน้สู่ศาล และศาลพพิากษา   
เช่นเดยีวกบัทีก่รมการประกนัภัยวนิิจฉัย
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กรณีที่ถือเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
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(8)     ในกรณีท่ีศาลไดมี้ค าพิพากษา
ถึง ท่ี สุดให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืน
เบ้ียประกนัภยัตามแต่กรณี บริษทัไม่ปฏิบติั
ตามค าพิพากษาของศาลจนพน้ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นค าบงัคบั

ศาลได้มีค าพพิากษาถึงที่สุด

บริษทัไม่ปฏิบติัตามค าพิพากษา
จนพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น

ค าบงัคบั
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(9)     ในกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดให้
บริษทัตอ้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือปฏิบติัตามขอ้ตกลงแห่งสัญญา หรือ
ให้คืนเบ้ียประกันภยั บริษทัไม่ปฏิบติัตามค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการจนพน้ระยะเวลาในค าช้ีขาด

ในกรณีท่ีอนุญาโตตุลากรมีค าช้ีขาดให้บริษทั
ต้อ งชดใช้ค่ า สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือปฏิบติัตามขอ้ตกลงแห่งสัญญา หรือ
ให้คืนเบ้ียประกันภัย บริษทัไม่ปฎิบติัตามค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ และไดมี้การยื่นค าร้องต่อศาล
เพ่ือคดัค้านค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าช้ีขาด หากภายหลงัศาลไดมี้
ค  าสั่งถึงท่ีสุดให้ยกค าร้องของบริษทั หรือศาลได้มี
ค าสั่งถึง ท่ีสุดให้บริษัทปฏิบัติตามค า ช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการช้ีขาดแล้วแต่ไม่ปฏิบตัิ
ตามจนพ้นระยะเวลาในค าช้ีขาด

อนุญาโตตุลาการช้ีขาดแล้วแต่ไม่ปฏิบตัิ
ตามและได้ย่ืนค าร้องต่อศาลเพ่ือคดัค้าน 
ภายหลงัศาลมคี าส่ังถึงทีสุ่ดให้ปฏิบตัิตาม

ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
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(10)     ในกรณีบริษทัเลือกวิธีการชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนดว้ยการสั่งซ่อม บริษทัไม่เร่งด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิดความเสียหาย เว้นแต่
มเีหตุอนัควร และได้รับความยนิยอมจากคู่กรณี

(11)     ในกรณีบริษทัเลือกวิธีการชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนดว้ยการสัง่ซ่อม และบริษทัจะเป็นผูจ้ดัส่งอะไหล่
ให้ผูรั้บจา้งซ่อมหรืออู่ซ่อมท่ีบริษทัสั่งให้จดัการซ่อม แต่
บริษทัไม่เร่งด าเนินการจดัส่งอะไหล่ให้แลว้เสร็จภายใน
สิบห้าว ันนับแต่ว ันท่ีผู ้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมได้รับ
รถยนตแ์ละค าสัง่ซ่อมจากบริษทั

ในกรณีอะไหล่นั้ นไ ม่ มีขายในประ เทศและ
จ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือจากต่างประเทศ บริษทัไม่ด าเนินการ
ออกใบสั่งซ้ืออะไหล่ในทนัทีนับแต่วนัท่ีผูรั้บจ้างซ่อม
หรืออู่ซ่อมไดแ้จง้ใหบ้ริษทัทราบ

ไม่เร่งสัง่ซ่อม
ภายใน 15 วนั

ไม่เร่งจดัส่ง
อะไหล่ภายใน 

15 วนั

ไม่เร่งด าเนินการ
สัง่ซ้ืออะไหล่
ในทนัที
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(12)     ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ หรือผูไ้ดรั้บความคุม้ครอง
ตามสัญญาประกนัภยั ไม่สามารถรับรถยนต์ท่ีผูรั้บจา้งซ่อม หรืออู่ซ่อมตามค าสั่งของ
บริษทัท่ีซ่อมแลว้เสร็จได ้เพราะผูรั้บจา้งซ่อม หรืออู่ซ่อมท่ีท าการซ่อมตามค าสั่งของ
บริษทันั้นใชสิ้ทธิยดึหน่วงรถยนตไ์วต้ามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไม่ช าระราคาค่าซ่อม 
หรือช าระราคาค่าซ่อมไม่ครบจ านวนตามท่ีตกลงกบัผูรั้บจา้งซ่อมหรืออู่ซ่อม

น ารถเข้าซ่อม
ผู้จัดซ่อมใช้
สิทธิยดึหน่วง

ไม่สามารถน า
รถออกจาก
ศูนย์ซ่อมได้
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(13)     ในกรณีท่ีรถยนต์ท่ีเอาประกนัภยัไวสู้ญหาย 
และผูเ้อาประกันภัย หรือผูรั้บประโยชน์ได้เรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากบริษทั โดยไดด้ าเนินการแจง้ความต่อ
พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์
แลว้ และบริษทัไม่ด าเนินการชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้
เสร็จส้ินภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บแจง้จากผู ้
เอาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์

ในกรณีมีพฤติกรรมหรือเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดท่ี
แสดงใหป้รากฎถึงความไม่สุจริตของผูเ้อาประกนัภยั หรือ
ผูรั้บประโยชน์ บริษทัไดร้้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
และพนักงานสอบสวนไดรั้บค าร้องทุกข์เพื่อด าเนินการ
ทางคดีต่อไป และบริษทัไดแ้จง้เหตุดงักล่าวให้กรมการ
ประกันภัยทราบแล้ว แต่บริษัทไม่ด าเนินการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ี
เกิดการสูญหาย เว้นแต่ได้มีการด าเนินคดีอาญากับผู้เอา
ประกนัภัย หรือผู้รับประโยชน์รายดงักล่าวอยู่

รถหายมกีารแจ้งความร้องทุกข์

• ไม่ด าเนินการภายใน15วนั
• มีเหตุอนัควรสงสัยและแจง้
กรมการประกนัภยัแลว้แต่ไม่
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
45 วนั...เวน้แต่มีการด าเนินคดี
อาญากบัผูเ้อาประกนั/ผูรั้บ

ประโยชน์
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(14)     เม่ือมีการเลิกสัญญาประกนัวินาศ
ภัย บริษัทไม่คืนเบ้ียประกันภัยให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัส้ินผลบงัคบั

(15)     ในกรณีท่ีมีวินาศภัยตามสัญญา
ประกนัภยัเกิดข้ึน และกรมการประกนัภยัไดรั้บ
การร้องเรียนว่าบริษทัไม่เร่งรัดตรวจสอบ และ
ประเมินความเสียหายให้เสร็จส้ินภายในสิบห้า
วนันบัแต่วนัท่ีเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย เว้น
แต่มีเหตุอันควร และบริษัทได้แจ้งถึงเหตุผล
ความจ าเป็นน้ันให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้เสียหายได้ทราบแล้ว

เลิกสัญญาตอ้ง
คืนเบ้ียภายใน

15 วนั

ไม่เร่งรัดตรวจสอบ
และประเมนิความ
เสียหายภายใน    

15 วนั
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ประกาศคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั

เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

ของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559



วนัท่ีมีผลใช้บงัคบั

เม่ือพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัถดัจาก   
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 โดยจะมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่  
วนัท่ี 5 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป

ขอ้ยกเวน้ : ประกาศฉบบัน้ีไมใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิเฉพาะประกนัภยัต่อ
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อ านาจในการออกประกาศ

อาศยัอ านาจตาม
มาตรา 37 (11)

ฝ่าฝืน

มาตรา 88 ปรบัไม่เกิน 5 แสนบาท
และถ้าเป็นกรณีการกระท า

ความผิดต่อเน่ืองให้ปรบัอีกไม่เกิน
วนัละ 2 หม่ืนบาท

อาศยัอ านาจตาม
มาตรา 49

ฝ่าฝืน
มาตรา 93 ปรบัไม่เกิน 1 แสนบาท
และอีกไม่เกินวนัละ 5 พนับาท

ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู่
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ก าหนดผูมี้หน้าท่ีรบัผิดชอบดแูล

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีรบัผิดชอบดแูลให้
บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในประกาศน้ี
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ต้องจดัให้มีระบบงานจดัการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน

• (1) มหีน่วยงานรบัแจง้เหตุหรอืชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งบรษิทักบัผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บั
ประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี

• (2) มรีะบบสอบทานความถกูตอ้งของขอ้มลูการรบัประกนัภยัและขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกรอ้ง 
การชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัทีช่ดัเจนสามารถตดิตามตรวจสอบได้

• (3) มรีะบบการบนัทกึขอ้มลูการรบัแจง้เหตุและออกเลขรบัแจง้การเรยีกรอ้งการชดใช้เงนิ หรอื
คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูการบนัทกึรายการกบัขอ้มลู
ประมาณการคา่สนิไหมทดแทนและขอ้มลูการอนุมตักิารชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตาม
สญัญาประกนัภยั รวมถงึมรีะบบการบนัทกึการเปลีย่นแปลงขอ้มลูดงักล่าวทุกครัง้

ข้อ 6 บริษทัต้องจดัให้มีระบบงานจดัการการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัท่ีมีความพรอ้ม 
โดยมีลกัษณะอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี
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ต้องจดัให้มีระบบงานจดัการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน (ต่อ)

• (4) มรีะบบงานสนบัสนุน เพือ่สนบัสนุนระบบงานจดัการการชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทน
ตามสญัญาประกนัภยั เชน่ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืระบบคอมพวิเตอร ์โดยบรษิทัตอ้ง
แสดงใหเ้หน็ถงึความเชือ่มโยงของระบบงานทีเ่กีย่วเนื่องกนั เชน่ ขอ้มลูจากการรบัประกนัภยั
เชือ่มโยงกบัระบบงานการชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั และระบบ
การรบัและจา่ยเงนิของบรษิทั

• (5) มรีะบบเพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งส านกังานใหญ่และสาขาทีท่ าใหเ้ชือ่มัน่วา่ ขอ้มลูทีร่บั
แจง้และขอ้มลูเกีย่วกบัการชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมดทดแทนตามสญัญาประกนัภยัต่างๆ ที่
สาขาด าเนินการนัน้ถูกบนัทกึอยา่งถกูตอ้งครบถว้น

ข้อ 6 บริษทัต้องจดัให้มีระบบงานจดัการการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัท่ีมีความพรอ้ม 
โดยมีลกัษณะอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี
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ข้อ 7. ก าหนดผูมี้อ านาจอนุมติั

บริษทัต้องก าหนดให้มีผู้มี
อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
เพ่ืออนุมติัการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยั และผูมี้อ านาจ
หน้าท่ีในการอนุมติัการ
จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามหลกัการ
ถ่วงดลุอ านาจภายในองคก์ร 
(Check and balance)
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การปฏิบติังานในการรบัแจ้งเหต ุหรอืเม่ือมีการเรียกรอ้ง

• (ก) กรณทีีต่อ้งมกีารส ารวจภยั ใหบ้รษิทัแจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
สง่เจา้หน้าทีไ่ปส ารวจภยั ณ ทีเ่กดิเหตุ หรอืสถานทีท่ี่ผูเ้อาประกนัภยั
นดัหมาย และออกเอกสารการรบัแจง้เหตุ หรอืใบตรวจสอบรายการ
ความเสยีหาย ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธิ
เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณ ีไวเ้ป็นหลกัฐานเพือ่ให้
น ามาตดิต่อกบับรษิทัหรอืด าเนินการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป

(1) บนัทกึขอ้มลูการรบัแจง้เหตุ หรอืการเรยีกรอ้ง โดยเชื่อมโยง
ขอ้มลูดงักล่าว ไปบนัทกึรายการในสมดุทะเบยีนคา่สนิไหมทดแทน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และสมดุบญัชขีองบรษิทั ภายในเจด็วนันบัแต่วนัไดร้บั
ขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้ออกเลขทีต่รวจสอบรายการความเสยีหาย 
และประมาณการคา่สนิไหมทดแทนเบือ้งตน้ ทัง้น้ี

ขอ้ 8 เมือ่บรษิทัไดร้บัแจง้เหตุ หรอืมกีารเรยีกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทัด าเนินการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี
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การปฏิบติังานในการรบัแจ้งเหต ุหรอืเม่ือมีการเรียกรอ้ง

• (ข) กรณีไมต่อ้งมกีารส ารวจภยัใหบ้รษิทัแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูร้บั
ประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี 
ทราบถงึเอกสารหลกัฐานทัง้หมดทีต่อ้งใชป้ระกอบการเรยีกรอ้ง ชอ่ง
ทางการตดิต่อกบับรษิทั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาและชดใชเ้งนิ 
หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั

(1) บนัทกึขอ้มลูการรบัแจง้เหตุ หรอืการเรยีกรอ้ง โดยเชื่อมโยง
ขอ้มลูดงักล่าว ไปบนัทกึรายการในสมดุทะเบยีนคา่สนิไหมทดแทน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และสมดุบญัชขีองบรษิทั ภายในเจด็วนันบัแต่วนัไดร้บั
ขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้ออกเลขทีต่รวจสอบรายการความเสยีหาย 
และประมาณการคา่สนิไหมทดแทนเบือ้งตน้ ทัง้น้ี

ขอ้ 8 เมือ่บรษิทัไดร้บัแจง้เหตุ หรอืมกีารเรยีกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทัด าเนินการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี

65



การปฏิบติังานในการรบัแจ้งเหต ุหรอืเม่ือมีการเรียกรอ้ง

• ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
เบือ้งต้น ต้องมีการบนัทึกทกุครัง้และสามารถตรวจสอบ
สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงได้

(1) บนัทกึขอ้มลูการรบัแจง้เหตุ หรอืการเรยีกรอ้ง โดยเชือ่มโยง
ขอ้มลูดงักล่าว ไปบนัทกึรายการในสมดุทะเบยีนคา่สนิไหมทดแทน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และสมดุบญัชขีองบรษิทั ภายในเจด็วนันบัแต่วนัไดร้บั
ขอ้มลูดงักลา่วพรอ้มทัง้ออกเลขทีต่รวจสอบรายการความเสยีหาย 
และประมาณการคา่สนิไหมทดแทนเบือ้งตน้ ทัง้น้ี

ขอ้ 8 เมือ่บรษิทัไดร้บัแจง้เหตุ หรอืมกีารเรยีกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทัด าเนินการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี
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การปฏิบติังานในการรบัแจ้งเหต ุหรือเม่ือมีการเรียกร้อง

(2) จดัใหม้กีระบวนการในการพจิารณาความเสยีหาย การประเมนิความเสยีหาย การ
ทดสอบทีจ่ าเป็นต่างๆ เพือ่ใหก้ารตมีลูคา่มคีวามเทีย่งตรงน่าเชือ่ถอื ตลอดจนสือ่สารเพือ่
ความเขา้ใจทีต่รงกนักบัผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์
ประกนัภยั แลว้แต่กรณ ีทีจ่ะท าใหก้ระบวนการชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยัเป็นทีย่อมรบัและลดการโตแ้ยง้จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

(3) ด าเนินการพิจารณาและชดใช้เงิน หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด ทัง้นี้ ไมเ่กนิระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาประกนัภยั 
หรอืทีก่ฎหมายก าหนด และแจง้ผลการพจิารณาใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้ ี
สทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แต่กรณ ีภายในระยะเวลาขา้งตน้

(4) บนัทึกผลการพจิารณาและการอนุมตักิารชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยัในระบบงาน  หรอืระบบขอ้มลูโดยเรว็

ขอ้ 8 เมือ่บรษิทัไดร้บัแจง้เหตุ หรอืมกีารเรยีกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทัด าเนินการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้
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การปฏิบติังานในการรบัแจ้งเหต ุหรอืเม่ือมีการเรียกรอ้ง

(5) กรณบีรษิทัตกลงชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัตาม (3) แลว้ 
ใหบ้รษิทัจดัใหม้กีระบวนการติดตามใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธิ
เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณ ีมารบัเงนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนดงักล่าว 
ในระหวา่งทีส่ทิธใินการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนยงัไมข่าดอายุความ

ในกรณทีีบ่รษิทัไดช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัเป็นเชค็ และผู้
เอาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณ ี
ยงัไมไ่ดไ้ปเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร จนเลยระยะเวลาทีจ่ะเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคารได ้ให้
ถอืวา่เป็นคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ย และบรษิทัตอ้งด าเนินกระบวนการตดิตามใหบุ้คคล
ดงักล่าวมารบัเงนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง

ขอ้ 8 เมือ่บรษิทัไดร้บัแจง้เหตุ หรอืมกีารเรยีกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทัด าเนินการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี
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การปฏิบติังานในการรบัแจ้งเหต ุหรอืเม่ือมีการเรียกรอ้ง

(6) ในกรณีท่ีบริษทัปฏิเสธการชดใช้เงิน หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยั   หรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรอืคา่สนิไหมทดแทนได ้
ใหบ้รษิทัแจง้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรม์
ประกนัภยั แลว้แต่กรณี เป็นหนงัสอื โดยระบุขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลของการปฏเิสธ
พรอ้มขอ้กฎหมายหรอืเงือ่นไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืชีแ้จงเหตุทีไ่มอ่าจ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามจ านวนทีเ่รยีกรอ้งได ้ทัง้น้ี ในหนงัสอืทีแ่จง้ใหร้ะบุ
ชอ่งทาง และวธิกีารตดิต่อบรษิทัในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้ ี
สทิธเิรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัผลการพจิารณาและ
ชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั

ขอ้ 8 เมือ่บรษิทัไดร้บัแจง้เหตุ หรอืมกีารเรยีกรอ้งใหช้ดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทัด าเนินการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี
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กรณีบริษทัมีการว่าจ้างบคุคลภายนอกเป็นผูใ้ห้บริการ

ขอ้ 9 ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารวา่จา้งบุคคลภายนอกเป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินการตามประกาศน้ี บรษิทัตอ้งจดัใหม้สีญัญาวา่จา้ง โดยสาระส าคญัในสญัญาตอ้ง
มรีายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราคา่จา้ง และคา่ใชจ้่ายด าเนินงาน รายละเอยีดค่าใชจ้่าย
ประกอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารแก่บรษิทั 
โดยบรษิทัตอ้งควบคุมก ากบัใหบุ้คคลดงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาและมา
ใหถ้อ้ยค า ความเหน็ หรอืสง่เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งต่อนายทะเบยีน หรอืพนกังาน
เจา้หน้าที ่เมือ่นายทะเบยีน หรอืพนกังานเจา้หน้าทีร่อ้งขอ

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคบักบักรณีการใช้บริการจากบคุคลภายนอกโดย
ได้รบัอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั 
พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
กรณีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีน่ายทะเบยีนก าหนด

70



ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย

เร่ือง แนวทางการปฏิบัตใินการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) 
ของบริษัทประกนัภัย

( 1 )      ก ลุ่ ม ง า น ห ลั ก ซ่ึ ง มี
ความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
ประกนัภัย  

- ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ  เว้นแต่
เป็นบริษัท หรือบุคคลทีก่ฎหมายก าหนด
ไว้ให้กระท าได้
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การชักชวน ช้ีช่องหรือจัดการให้บุคคลท า
สัญญาประกนัภัยกบับริษัท

การพจิารณารับประกนัภัย

การรับช าระเบีย้ประกนัภัย

การพจิารณาตัดสินใจชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกนัภัย

การประเมนิวนิาศภัย



ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย

เร่ือง แนวทางการปฏิบัตใินการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) 
ของบริษัทประกนัภัย

(2)     กลุ่มงานสนับสนุนงานหลกั

- ให้อ านาจนายทะเบียนในการ
ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้ใช้บริการ
จากบุคคลภายนอกได้
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การชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ตามกรมธรรม์
ประกนัภยัตาม มาตรา 36



ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย

เร่ือง แนวทางการปฏิบัตใินการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) 
ของบริษัทประกนัภัย

(3)     กลุ่มงานอ่ืนๆ

- ไม่มีข้อห้ามใดๆ
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เทคโนโลยสีารสนเทศ

งานรักษาความสะอาด

ฯลฯ



ต้องจดัให้มีหน่วยงานรบัเร่ืองร้องเรียน

ข้อ 10 จดัให้มีหน่วยงานรบัเรื่องร้องเรียนขึน้ภายในบริษทั เพ่ือพิจารณาเรือ่งร้องเรียน
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยั มีความประสงคจ์ะให้บริษทัด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(1) ใหผู้บ้รหิารทีม่อี านาจตดัสนิใจชีข้าด
เรือ่งรอ้งเรยีนเป็นผูค้วบคุมการด าเนินการ 
และพจิารณาการชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั

(2) ในกรณเีรือ่งรอ้งเรยีนทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น
หรอืมคีา่เสยีหายมลูคา่สงู ใหก้ารชีข้าดเรื่องรอ้งเรยีน 
ด าเนินการในรปูคณะกรรมการประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารทีม่อี านาจตดัสนิใจชีข้าดเรือ่งรอ้งเรยีน 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงานพจิารณาสนิไหมทดแทน
หน่วยงานรบัประกนัภยั หน่วยงานกฎหมาย และ
หน่วยงานดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย บรษิทัอาจ
ก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งแตกต่างไปได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั
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ต้องจดัให้มีหน่วยงานรบัเร่ืองร้องเรียน (ต่อ)

ข้อ 10 จดัให้มีหน่วยงานรบัเรื่องร้องเรียนขึน้ภายในบริษทั เพ่ือพิจารณาเรือ่งร้องเรียน
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยั มีความประสงคจ์ะให้บริษทัด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(3) ใหห้น่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนพจิารณา
เรือ่งรอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนดแต่ไม่เกิน
สามสิบวนั นับแต่วนัท่ีได้รบัเรือ่ง
ร้องเรียนหรือเอกสารเพ่ิมเติม (ถา้ม)ี

(4) กรณีบรษิทัตกลงชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหม
ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ใหบ้รษิทั
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด
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ต้องจดัให้มีหน่วยงานรบัเร่ืองร้องเรียน (ต่อ)

ข้อ 10 จดัให้มีหน่วยงานรบัเรื่องร้องเรียนขึน้ภายในบริษทั เพ่ือพิจารณาเรือ่งร้องเรียน
ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกนัภยั มีความประสงคจ์ะให้บริษทัด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(5) กรณีทีห่น่วยงานรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
ยนืยนัตามความเหน็ของเจา้หน้าทีต่าม
ขอ้ 8 (6) ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืถงึผู้
รอ้งเรยีน โดยระบุเหตุแหง่การปฏเิสธ
พรอ้มขอ้กฎหมายหรอืเงือ่นไขตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืชีแ้จงเหตุทีไ่ม่
อาจชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตาม
จ านวนทีเ่รยีกรอ้งได ้ใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน

(6) ใหบ้รษิทัจดัเกบ็ขอ้มลูการด าเนินการ เพือ่
รายงานต่อส านกังานเมือ่มกีารรอ้งขอ
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ต้องมีความพร้อมด้านบคุลากร และจดัให้มีคู่มือระบบงาน

ขอ้ 11 บรษิทัตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นบุคลากรอยา่ง
เพยีงพอและมคีุณภาพ และจดัใหม้คีูม่อืระบบงาน
ตามขอ้ 6 คูม่อืการด าเนินงานตามขอ้ 8 และคูม่อื
การด าเนินงานของหน่วยงานรบัเรือ่งรอ้งเรยีนตาม
ขอ้ 10 รวมทัง้คู่มือการปฏิบติังานของพนักงาน
ท่ีเก่ียวข้องทกุระดบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่
เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั และสามารถใหพ้นกังานเจา้หน้าที่
ตรวจสอบไดเ้มือ่มกีารรอ้งขอ ทัง้น้ี ส านักงานอาจ
สัง่ใหบ้รษิทัแกไ้ขเพิม่เตมิคูม่อืดงักล่าว รวมถงึ
ระบบงานและกระบวนการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดต้ามสมควร
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ต้องเปิดเผยขัน้ตอนและกระบวนการในการเรียกร้อง

ขอ้ 12 บรษิทัตอ้งเปิดเผยขัน้ตอนและกระบวนการในการเรยีกรอ้งใหช้ดใช้
เงนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั ส าหรบัการประกนัภยั
แต่ละประเภท ในเวบ็ไซตข์องบริษทั ใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ และให้
ระบุเอกสารหลกัฐานทัง้หมดทีผู่เ้อาประกนัภยั ผูร้บัประโยชน์ หรอืผูม้สีทิธิ
เรยีกรอ้งตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณ ีตอ้งใชใ้นการเรยีกรอ้งให้
ชดใชเ้งนิ หรอืคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั และชอ่งทางการ
ตดิต่อกบับรษิทั รวมถงึระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาและชดใชเ้งนิ หรอื
คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั และใหบ้รษิทัน าสง่หลกัเกณฑ์
ดงักล่าวใหส้ านกังาน ตามวธิกีารทีส่ านกังานก าหนด ภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทีป่ระกาศนี้มผีลใชบ้งัคบั และวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูดงักล่าว
อยา่งมนียัส าคญั เวน้แต่ มเีหตุผลอนัควรใหบ้รษิทัขยายระยะเวลาดงักล่าว
ไดอ้กี แต่ไมเ่กนิหกสบิวนั

ทัง้นี้ส านกังานอาจสัง่ใหบ้รษิทัแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑต์ามวรรค
หนึ่งไดต้ามสมควร
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ค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายคุวาม

ขอ้ 13 กรณบีรษิทัมคีา่สนิไหมทดแทนล่วงพ้นอายคุวามที่
กฎหมายก าหนด ใหบ้รษิทัน าสง่กองทุนประกนัวนิาศภยัตาม
หลกัเกณฑท์ีก่องทุนประกนัวนิาศภยัก าหนด
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มาตรา 879 วรรคหน่ึง ( ปพพ.)

“ผูร้บัประกนัภยัไมต่อ้งรบัผดิในเมือ่ความวนิาศภยัหรอื
เหตุอื่น ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญานัน้ไดเ้กดิขึน้ เพราะความทุจริต
หรอื ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของผูเ้อาประกนัภยั 
หรอืผูร้บัประโยชน์
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มาตรา 1 ( ประมวลกฎหมายอาญา)
โดยทุจริต หมายความวา่ เพือ่แสวงหาประโยชน์ที ่

มคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น



ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรง หมายถงึ 
กรณีทีไ่มใ่ชค้วามระมดัระวงัขนาดทีแ่มไ้ดใ้ชแ้ต่เพยีง
เลก็น้อย  ความเสยีหายกจ็ะไมเ่กดิขึน้

( ศ.จิตติ ติงศภทิัย์ )
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82 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 260/2523  

ค าวา่ “ ไม่ได้ลอ็คกญุแจรถยนต ์” ทีเ่จา้พนกังานต ารวจ
บนัทกึไว ้ หมายความถงึไมไ่ดล้อ็คกุญแจประตูรถยนต ์ ไมห่มายความ
ถงึ ไมไ่ดด้งึกุญแจตดิเครือ่งยนตอ์อก  และการทีจ่อดรถยนต์ไวร้มิถนน
ลาดพรา้ว    โดยไมไ่ดล้อ็คกุญแจประตูรถยนต ์ แต่ไดด้งึกุญแจตดิ
เครือ่งยนตอ์อก  และทิง้รถไวเ้พยีงประมาณ 10 นาท ี เพือ่ไปซือ้ของที่
รา้นรมิถนนลาดพรา้ว  หา่งจากทีจ่อดราวประมาณ  30 เมตร  โดยที่
ยงัมผีูค้นอยูใ่นบรเิวณนัน้   แลว้รถยนตท์ีเ่อาประกนัภยัไวไ้ดห้ายไป  
มไิดเ้กดิจากความประมาทเลนิเล่ออยา่งรา้ยแรงของผูเ้อาประกนัภยั
ผูร้บัประกนัภยัตอ้งรบัผดิ



83 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 890/2500  

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตว์า่ ผูร้บัประกนัภยัจะ
ยอมรบัใชเ้งนิให้ ในกรณีมอีุบตัเิหตุนัน้  ค าวา่ “ อบุติัเหต ุ” 
กค็อื  เหตุทีเ่กดิขึน้ โดยไมท่นัคดิ หรอืความบงัเอญิเป็น  ซึง่
หมายความวา่เป็นเหตุทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดจ้งใจ   ฉะนัน้จงึ
รวมถงึเหตุทีเ่กดิขึน้โดยประมาทดว้ย



84 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 890/2500  

สญัญาประกนัภยั  ซึง่มคีวามวา่ ผูร้บัประกนัภยัรบัผดิ
ในอุบตัเิหตุนัน้ ไมห่มายความเฉพาะเหตุสดุวสิยั  แต่หมายความ
ถงึเหตุทีเ่กดิขึน้โดยไมจ่งใจ  รวมทัง้ทีเ่กดิขึน้โดยความประมาท
ของผูเ้อาประกนัภยัดว้ย



85

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1305/2559  

ป.พ.พ. ผูร้บัประกนัภยัไม่ต้องรบัผิด มาตรา  879 วรรคหน่ึง

พฤตกิรรมของโจทกท์ีจ่อดรถโดยตดิเครือ่งยนตท์ิง้ไวแ้ลว้ลงจาก
รถไปซือ้ของเป็นการขาดความระมดัระวงัในการใชท้รพัย ์ หากโจทกใ์ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรโดยดบัเครือ่งยนต ์ และลอ็กประตูรถยนตใ์ห้
เรยีบรอ้ยแลว้    เชื่อวา่คนรา้ยไมส่ามารถลกัรถยนตข์องโจทกไ์ปได้
โดยงา่ย  เหตุทีค่นรา้ยลกัรถยนตท์ีจ่ าเลยรบัประกนัภยัไวเ้กดิขึน้เพราะ
ความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงของโจทกซ์ึง่เป็นผูเ้อา
ประกนัภยั    จ าเลยในฐานะผูร้บัประกนัภยัจงึไมต่อ้งรบัผดิในความสญู
หายของรถยนต ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 879 วรรคหนึ่ง
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ขณะะที ่ดร.วกินัดา  ขบัรถโตโยตา้ฟอรจ์นูเนอร์
อยูบ่นถนน    สายตาพลนัเหลอืบไปเหน็รถเบนซข์อง    
นายอนิรทุธิ ์ สาม ี ขบัอยูด่า้นหน้า  ในรถม ีอรอนิทร ์ นัง่
แนบชดิสาม ี ท าใหเ้กดิความโมโห   จงึเรง่เครือ่งรถโตโยตา้
ฟอรจ์นูเนอร์ ทีข่บัมา พุง่เขา้ชนรถเบนซท์ีน่ายอนิรทุธิ ์
ขบัอยู ่ ท าใหร้ถเสยีหาย  และเสยีหลกัไปชนรถอกี 4 คนั  
ไดร้บัความเสยีหาย   และเสยีหลกัไปชนรถอกี 4 คนั ไดร้บั
ความเสยีหายดว้ย  อรอนิทร ์ไดร้บับาดเจบ็สาหสั
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