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กำรควบคมุก ำกบัดแูล
ของบรษัิท 

ชอ่งทำงกำรสือ่สำร 
ของบรษัิท 

กำรจัดท ำคูม่อืปฏบิตังิำน 

ระบบกำรจัดกำร 
คำ่สนิไหมทดแทน 

กำรบนัทกึขอ้มลู 
คำ่สนิไหมทดแทน 

กำรพจิำรณำ 
คำ่สนิไหมทดแทน 

หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

กำรใชบ้รกิำร 
บคุคภำยนอก 

บทลงโทษ  
: ไมป่ฏบิตัติามค าส ัง่นายทะเบยีน ปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท และอกีวนัละไมเ่กนิ 5,000 บาทตลอดทีย่งัฝ่าฝืน 

: ไมป่ฏบิตัติามประกาศ ปรบัไมเ่กนิ 500,000 บาท และอกีวนัละ ไมเ่กนิ 20,000 บาทตลอดเวลาทีย่งัฝ่าฝืน 

กรอบการตรวจสอบการปฏบิตัติามประกาศ 
เร ิม่มกีารตรวจ 1 กรกฎาคม 2560 
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ขอ้ 5.คณะกรรมกำรบรษัิท ควบคมุดแูลก ำหนดใหม้กีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑท์ีป่ระกำศฯ ก ำหนด 

กำรควบคมุก ำกบัดแูล
ของบรษัิท 

- บรษัิทตอ้งมกีำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรเป็นผูร้ับผดิชอบ ในกำรก ำหนดใหพ้นักงำนถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในประกำศฯ : เชน่อาจเป็นมต ิหรอืใหค้ณะกรรมการทีม่อียูท่ าหนา้ทีใ่นการ
ก าหนดใหพ้นกังานปฏบิตั ิหรอื มกีารต ัง้คณะกรรมการขึน้ใหม ่โดยมกีารประกาศภายในหรอืบนัทกึ
รายงานการประชุมเกีย่วกบันโยบายการปฏบิตัติามประกาศนี ้(บรษิทักลางฯม ีคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง)    

- บรษัิทตอ้งมรีะเบยีบปฏบิตัทิีร่ะบวุงเงนิตำมอ ำนำจในกำรอนุมตัคิำ่สนิไหมทดแทน (Approval Limit) และมกีำร
ทบทวนอ ำนำจอนุมตัอิยำ่งเหมำะสม : ตอ้งมกีารออกเป็นระเบยีบปฏบิตัทิ ีช่ดัเจน (บรษิทักลางฯมรีะเบยีบการ
ปฏบิตัติามระบบบรหิารงานคณุภาพ (QP)ของ ISO 

ขอ้ 7.กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัเิป็นไปตำมหลกัถว่งดลุอ ำนำจขององคก์รอยำ่งเหมำะสม (Check and balance) : ตอ้งม ี
        บนัทกึหรอืระเบยีบ หรอืระบบ ทีก่ าหนดใหบ้คุคลทีพ่จิารณาอนมุตัเิคลม กบั ผูอ้นมุตัจิา่ยเงนิ หรอืผู ้
จา่ยเงนิตอ้งเป็นคนละคนกนั(บรษิทักลางมกีาร Set up ในระบบ Claim Online ก าหนดใหผู้พ้จิารณาอนมุตั ิ
คา่สนิไหมทดแทน และผูอ้นมุตักิารจา่ยเงนิ เป็นคนละคนกนั)  
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ชอ่งทำงกำรสือ่สำร 
ของบรษัิท 

ขอ้ 6.บรษัิทมชีอ่งทำงกำรสือ่สำรระหวำ่งบรษัิทกบัผูเ้อำประกนัภัยในกำรรับแจง้รำยกำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน  
        นอกจำกกำรตดิตอ่โดยตรงทีบ่รษัิทหรอืสำขำของบรษัิท : บรษิทักลางมสีายดว่น Call Center 1791 

ขอ้ 12.นอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภัย บรษัิทมกีำรเปิดเผยขอ้มลูขัน้ตอนและกระบวนกำรในกำรเรยีกรอ้ง 
         ใหช้ดใชเ้งนิหรอืสนิไหมทดแทน รวมถงึกำรระบปุระเภทเอกสำร และระยะเวลำทีบ่รษัิทใชใ้นกำรพจิำรณำและ 
          อนุมตักิำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน : บรษิทักลางฯมกีารจดัท าเป็นภาพ Info graphic  ในเวปไซตข์องบรษิทั  

กำรจัดท ำคูม่อืปฏบิตังิำน 

ขอ้ 11. บรษัิทมคีูม่อืระบบงำน (System Manual)  และคูม่อืกำรปฏบิตังิำน (Claim Payment Manual) เกีย่วกบักำร
จำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน  : บรษิทักลางฯมคีูม่อืปฏบิตังิานและคูม่อืระบบงาน SD-KCL-002 ,QP-KCL-004  

-  คูม่อืระบบงำนและคูม่อืกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทนไดรั้บกำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจ 
    ระดบัสงูของหน่วยงำนและมกีำรสือ่สำรไปยังผูเ้กีย่วขอ้ง : บรษิทักลางฯมกีารก าหนดในระบบการบรหิารงาน 
    คณุภาพ และบนัทกึการปฏบิตังิานภายใน รกป.0053/2559 เพือ่สือ่สารไปยงัทกุสาขา 

-  ในกรณีทีม่กีำรทบทวนแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนกำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน บรษัิทมกีำรปรับปรงุคูม่อืกำร 
    ปฏบิตังิำนใหเ้ป็นปัจจบุนั : บ.กลางฯมกีารประชุมทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร ตามระบบงาน ISO อยูเ่สมอ  

-   บรษัิทมกีระบวนกำรก ำกบัดแูลใหก้ำรปฏบิตังิำนของสว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนเดยีวกบัที ่
    ระบใุนนโยบำยหรอืคูม่อืกำรปฏบิตังิำน :บ.กลางฯมคีณะกรรมการตรวจสอบ ม ีIQA , Internal Audit ,  
    Compliance 
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คำ่สนิไหมทดแทน 

ขอ้ 6.บรษัิทมรีะบบงำนบนัทกึรำยกำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทน (ระบบรับแจง้) และพจิำรณำอนุมตัริำยกำรคำ่
สนิไหมทดแทน (ระบบเคลม) : ตอ้งมกีารบนัทกึการรบัแจง้ทีต่อ่เนือ่งกบัระบบการเปิดเคลม บรษิทักลางฯมี
การใชร้ะบบ Program Claim Online , SD-KCL-002(คูม่อืปฏบิตังิานดา้นสนิไหมทดแทน)  
             - ถำ้ม ี ใหร้ะบชุือ่ระบบงำนทีบ่รษัิทใชใ้นกำรบนัทกึและพจิำรณำอนุมตัริำยกำรสนิไหมทดแทน แยกตำม
ประเภทกำรรับประกนัภัย : Program Claim Online , SD-KCL-002  
             - ถำ้ไมม่ ีใหร้ะบรุำยละเอยีดขัน้ตอนในกำรด ำเนนิกำรและกำรควบคมุ (ตำมรำยละเอยีดในขอ้ ก - จ) 
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ก) ระบบงำนบนัทกึรำยกำรเรยีกรอ้งคำ่สนิไหมทดแทนเป็นระบบงำนเดยีวกนักบัระบบงำนทีใ่ชใ้นกำรบนัทกึประมำณ
กำรและพจิำรณำอนุมตัคิำ่สนิไหมทดแทนหรอืไม ่ถำ้ไมใ่ชร่ะบบงำนเดยีวกนั บรษัิทมกีระบวนกำรเชือ่มโยงขอ้มลู
ระหวำ่งระบบงำนรับแจง้และระบบงำนพจิำรณำอนุมตัคิำ่สนิไหมทดแทน : การเปิดเคลมตอ้งมกีารประมาณการ
และการพจิารณาอนมุตั ิคสม. ทีม่คีวามเชือ่มโยงถงึกนั บ.กลางฯ ใชร้ะบบ Program Claim Online , 
SD-KCL-002  ทีม่กีารเชือ่มโยงถงึกนัต ัง้แตร่บัแจง้จนถงึการจา่ย 

ข) บรษัิทมรีะบบกำรตรวจสอบหรอืเชือ่มโยงขอ้มลูระหวำ่งระบบงำนรับประกนัภัย (Underwriting)  และระบบงำน
กำรจัดกำรสนิไหมทดแทนของบรษัิท (Claim Management System) เพือ่ใชใ้นกำรตรวจสอบขอ้มลูและสถำนะ
กรมธรรมใ์นกำรพจิำรณำจำ่ยเงนิคำ่สนิไหมทดแทน : ระบบการรบัประกนัภยัควรเชือ่มโยงถงึระบบเคลมเพือ่
ม ัน่ใจวา่เคลมน ัน้อยูใ่นชว่งทีก่รมธรรมใ์หก้ารคุม้ครองอยู ่บ.กลางฯ มรีะบบ Program Claim Online ,
เชือ่มตอ่ IOC ,OIC,TID 
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ขอ้ 6. ตอ่ 

จ) ระบบงำนสนิไหมทดแทนมคีวำมเชือ่มโยงกบัระบบงำนกำรจำ่ยเงนิ (Payment System) ของบรษัิทหรอืไม ่ถำ้
ม ีใหอ้ธบิำยกระบวนกำรเชือ่มโยงขอ้มลูระหวำ่งระบบงำนสนิไหมทดแทนและระบบงำนกำรจำ่ยเงนิของบรษัิท  
: ตอ้งมรีะบบทีส่ามารถตรวจสอบถงึการจา่ยเงนิในเคลมน ัน้ๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยบรษิทักลางฯ จะมกีาร
สรา้งใบส าคญัจา่ยทีม่เีช็คตอ่เนือ่งไดต้อ่เมือ่ไดม้กีารเปิดเคลมและมกีารอนมุตัแิลว้เทา่น ัน้โดย ใชร้ะบบ 
e- Claim Online ทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบ Cash Management ,QP-KCL-004 , SD-KCL-002  
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ง) ระบบงำนสนิไหมทดแทนของบรษัิท มกีำรเก็บขอ้มลูกำรบนัทกึรำยกำรเรยีกรอ้ง กำรบนัทกึประมำณกำร กำร
ปรับปรงุประมำณกำร กำรพจิำรณำอนุมตั ิและกำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทนแตล่ะประเภทหรอืไม ่ เชน่ ขอ้มลูวันที่
บนัทกึรำยกำร วันทีป่รับประมำณกำร จ ำนวนประมำณกำรทีบ่นัทกึ วันทีอ่นุมตัริำยกำร จ ำนวนเงนิทีอ่นุมตั ิวันที่
จำ่ยเงนิ ชือ่ผูบ้นัทกึรำยกำร ผูพ้จิำรณำ หรอืผูอ้นุมตัริำยกำร : การด าเนนิการใดๆ หรอืมกีารเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูในระบบเคลมตอ้งมกีารบนัทกึถงึข ัน้ตอนตา่งๆทีส่ามารถตรวจสอบได ้ซึง่ทางบ.กลางฯ จะควบคมุ
เก็บบนัทกึน ัน้ในระบบ Program Claim Online ทีม่กีารเก็บ Log ผูเ้ขา้ใชข้อ้มลูในเคลมทกุเร ือ่ง 

ค) ระบบงำนสนิไหมทดแทน ไมอ่นุญำตใหม้กีำรบนัทกึรำยกำรคำ่สนิไหมทดแทน กรณีไมม่ขีอ้มลูกรมธรรมใ์น
ระบบหรอืกรมธรรมไ์มม่ผีลบงัคบั : ตอ้งม ัน่ใจวา่มรีะบบทีป้่องกนัการเปิดเคลมจา่ยหากกรมธรรมน์ ัน้ไมม่ผีล
บงัคบั ซึง่ของบ.กลางฯ มกีารก าหนดไวใ้นเงอืนไขของระบบ Program Claim Online  
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ขอ้ 6.ตอ่ 
        - กรณีทีส่ำขำเป็นผูบ้นัทกึรำยกำรรับแจง้เหต ุและส ำนักงำนใหญเ่ป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัคิำ่สนิไหมทดแทน บรษัิท
มรีะบบเชือ่มโยงขอ้มลูระหวำ่งส ำนักงำนใหญก่บัสำขำเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรคำ่สนิไหมทดแทนทีส่ำขำบนัทกึไดม้กีำร
ด ำเนนิกำรอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น : ตอ้งมรีะบบเชือ่มโยงระหวา่งงานของสาขากบัส านกังานใหญเ่พือ่ใหส้ามารถ
ตรวจสอบไดว้า่การด าเนนิการจดัการน ัน้มคีวามถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ซึง่ บรษิทักลางฯมกีารใชร้ะบบ
ออนไลนเ์คลมเป็นตงัวเชือ่มตอ่ระหวา่งกนั Program Claim Online , SD-KCL-002   

       - กรณีทีพ่นักงำนสำขำไดรั้บมอบอ ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตัจิำ่ยคำ่สนิไหมทดแทน บรษัิทมรีะบบกำรเชือ่มโยง
ขอ้มลูระหวำ่งสำขำกบัส ำนักงำนใหญ ่เพือ่ใชใ้นกำรตรวจสอบวำ่ขอ้มลูทีส่ำขำบนัทกึและด ำเนนิกำรนัน้เป็นไปอยำ่ง
ถกูตอ้ง ครบถว้น : Program Claim Online , SD-KCL-002  

ขอ้ 8. บรษัิทมกีำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรส ำรวจภัยทีช่ดัเจนหรอืไม ่และในกรณีทีต่อ้งมกีำรส ำรวจภัย บรษัิทมกีำร
ออกเอกสำรกำรรับแจง้เหต ุหรอืใบตรวจสอบรำยกำรควำมเสยีหำย ใหก้บัผูเ้อำประกนัภัย หรอืผูม้สีทิธเิรยีกรอ้งตำม
กรมธรรมป์ระกนัภัย : บรษิทัควรมกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนนิการในแตล่ะกระบวนการของระบบเค
ลม รวมถงึการออกเอกสารหลกัฐาน ซึง่ทางบรษิทักลางฯมกีารก าหนดไวใ้นระบบe-Claim , e-Accident , 
Mobile App , FM-KCL-005 
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LOGO เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการชดใชเ้งนิ หรอื  

คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของ บรษิทัประกนัภนัวนิาศภยั  

พ.ศ.2559 

ประสทิธิ ์  ค ำเกดิ 
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

กำรบนัทกึขอ้มลู 
คำ่สนิไหมทดแทน 

ขอ้ 8.บรษัิทบนัทกึรำยกำรกำรจำ่ยคำ่สนิไหมทดแทนในสมดุทะเบยีนคำ่สนิไหมทดแทนและสมดุบญัชขีองบรษัิท 
ภำยใน 7 วัน นับแตว่ันทีบ่รษัิทไดร้ับขอ้มลูดงักลำ่ว : เมือ่มกีารรบัแจง้แลว้ตอ้งบนัทกึลงในทบ.ภายใน 7 วนั 
บรษิทักลางฯ มกีารบนัทกึในในระบบโดยกอ่นทีจ่ะมกีารเปิดเคลมตอ้งมกีารรบัแจง้เสมอใน Program Claim 
Online (ทบ. 3.1) 
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     - บรษัิทมกีำรแจง้ใหผู้เ้อำประกนัหรอืผูรั้บประโยชน ์แลว้แตก่รณี ทรำบถงึเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดทีต่อ้งใช ้
       ประกอบกำรเรยีกรอ้ง ชอ่งทำงกำรตดิตอ่กบับรษัิท และระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำอนุมตัแิละจำ่ยคำ่ 
       สนิไหมทดแทน :บรษิทัตอ้งมกีารสรา้งการรบัรูเ้ก ีย่วกบัเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชใ้นการเคลม และ 
       ชอ่งทางในการตดิตอ่บรษิทัทีห่ลากหลาย รวมท ัง้ระยะเวลาในการพจิารณา และการจา่ยคา่สนิไหม 
       ทดแทนทีช่ดัเจนใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชนท์ ัว่ไปไดร้บัทราบ ซึง่บรษิทักลางฯจะมกีาร 
       จดัท าเป็นโบชวัรถ์งึข ัน้ตอนการตติอ่ท าประกนัภยัและข ัน้ตอนในการตดิตอ่ขอรบัคา่สนิไหมทดแทน 
        และระยะเวลาในการจา่ย ในรปูแบบ Info graphic และเอกสารแนะน าหากมกีารตดิตอ่ เชน่ แบบ 
        บนัทกึการตดิตอ่และแจง้เหต ุ(FM-KCL-005) ใบนดัจา่ย (FM-KCL-003 ) และ สายดว่น 1791  
        ตลอด 24 ช ัว่โมง 

- ระบบงำนสนิไหมทดแทนมกีำรออกเลขทีเ่คลมทนัททีีม่กีำรบนัทกึรำยกำร : เมือ่มกีารบนัทกึเปิดเคลมแลว้
ตอ้งออกเลขเคลมทนัทซีึง่ ของบรษิทักลางน ัน้เลขเคลมจะถกูออกจากระบบรนันิง่เป็นรายสาขาโดย
ออกจากระบบ Claim Online แบบอตัโนมตั ิKYY/RBB/00000 



LOGO เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการชดใชเ้งนิ หรอื  

คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของ บรษิทัประกนัภนัวนิาศภยั  

พ.ศ.2559 

ประสทิธิ ์  ค ำเกดิ 
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

กำรบนัทกึขอ้มลู 
คำ่สนิไหมทดแทน 

ขอ้ 8. ตอ่ 

- บรษัิทมกีำรบนัทกึประมำณกำรคำ่สนิไหมทดแทนทนัททีีม่กีำรบนัทกึรำยกำรในระบบงำน : บ.กลางฯ มี
การบนัทกึทนัทใีนระบบ Claim Online  

- บรษัิทมกีำรปรับปรงุประมำณกำรคำ่สนิไหมทดแทนทันททีีม่ขีอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิ และสำมำรถระบุ
สำเหตขุองกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทกุครัง้ : การปรบัปรงุแกไ้ขยอดประมาณการตอ้งมกีารจดัเก็บ
บนัทกึการเปลีย่นแปลงพรอ้มดว้ยเหตผุลซึง่สามารถตรวจสอบได ้โดยบรษิทักลางฯใชร้ะบบ 
Program Claim Online ซึง่จะมกีารเก็บ Log ทกุคร ัง้ทีม่กีารแกไ้ขใดๆในเคลมน ัน้ทกุคร ัง้ 

- กรณีทีต่อ้งกำรขอเอกสำรเพิม่เตมิประกอบกำรพจิำรณำชดใชค้ำ่สนิไหมทดแทน บรษัิทมกีำรแจง้ใหผู้เ้อำ
ประกนัภัยหรอืผูร้ับประโยชนร์ับทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร : หากเอกสารทีล่กูคา้น ามาไมค่รบสมบรูณ์ 
การขอเอกสารเพิม่เตมิควรมกีารออกเอกสารทีร่ะบรุายการใหก้บัลกูคา้ทราบ ซึง่บรษิทักลง่จะใช้

แบบบนัทกึการตดิตอ่และแจง้เหต(ุFM-KCL-005)  

 - บรษัิทมกีำรพจิำรณำและชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทนภำยในระยะเวลำทีบ่รษัิทก ำหนด ทัง้นีไ้มเ่กนิ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดในสญัญำประกนัภยั หรอืทีก่ฎหมำยก ำหนด : การจา่ยตอ้งท าภายในระยะเวลาที่
ก าหนด พ.ร.บ. ภายใน 7 วนั ภาคสมคัรใจภายใน 15 วนั ของบรษิทักลางฯระบบจะมกีารก าหนดวนั
อตัโนมตัเิมือ่มกีารบนัทกึเคลมและมกีารอนมุตัเิคลมแลว้ ในระบบProgram Claim Online  

- บรษัิทมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทนใหผู้เ้อำประกนัภัยหรอืผูรั้บประโยชนรั์บทรำบ  
: บรษิทักลางฯ จะมกีารออกแกสารใหท้กุทคร ัง้ทีม่กีารตดิตอ่ เชน่ แบบบนัทกึการตดิตอ่และแจง้
เหต ุ(FM-KCL-005) ,ใบนดัรบัเงนิ (FM-KCL-005) 
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LOGO เร ือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการชดใชเ้งนิ หรอื  

คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของ บรษิทัประกนัภนัวนิาศภยั  

พ.ศ.2559 

ประสทิธิ ์  ค ำเกดิ 
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

กำรพจิำรณำ 
คำ่สนิไหมทดแทน 

- ในกรณีทีบ่รษัิทปฏเิสธกำรชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทน หรอืไมส่ำมำรถตกลงจ ำนวนเงนิดงักลำ่วได ้บรษัิท
มกีำรแจง้ผูเ้อำประกนัภัย หรอืผูรั้บประโยชน ์เป็นหนังสอื โดยระบขุอ้เท็จจรงิและเหตผุลของกำรปฏเิสธ 
พรอ้มขอ้กฎหมำยหรอืเงือ่นไขกรมธรรม ์:บรษิทัตอ้งออกหลกัฐานพรอ้มเหตผุลในการปฏเิสธการจา่ย 
หรอื กรณีทีเ่จรจาตกลงคา่เสยีหายกนัไมไ่ด ้ซึง่ทางบรษิทักลางฯจะใช ้แบบบนัทกึการตดิตอ่และ
แจง้เหต ุ (FM-KCL-005)เป็นเอกสารทีส่ามารถปริน้ออกจากระบบเพือ่สง่มอบใหล้กูคา้ 

- ในหนังสอืปฏเิสธกำรชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทน บรษัิทไดร้ะบชุอ่งทำงหรอืวธิกีำรตดิตอ่กบับรษัิท กรณีผู ้
เอำประกนัภัยหรอืผูรั้บประโยชน ์มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัผลกำรพจิำรณำและชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทน  
:บรษิทักลางฯจะใช ้แบบบนัทกึการตดิตอ่และแจง้เหต ุ (FM-KCL-005)ซึง่ดา้นลา่งของเอกสารจะมี
ขอ้ความแนะน าหากลกูคา้มขีอ้สงสยัสามารถตติอ่ทีห่นว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนของบรษิทัไดอ้กีทางหนึง่ 

- บรษัิทมแีนวทำงปฏบิตังิำนในกำรตดิตำมใหผู้เ้อำประกนัภัยหรอืผูรั้บประโยชนม์ำรับเงนิคำ่สนิไหมทดแทน
ทีช่ดัเจนและถอืปฏบิตัโิดยผูเ้กีย่วขอ้ง : บรษิทัควรมกีารออกหนงัสอืถงึลกูคา้เพือ่ใหม้าท าการตกลง
หรอืตดิตอ่รบัเงนิคา่สนิไหมทดแทน บรษิทักลางฯจะมกีารออกหนงัสอืแจง้ใหล้กูคา้ตดิตอ่รบัเช็ค
(FM-KCL-052) โดยจะใหร้ะบบดงึขอ้มลูทีบ่รษิทันดัจา่ยแลว้แตล่กูคา้ยงัไมม่ารบัเงนิเพือ่ออก
หนงัสอืสง่ถงึลกูคา้ 

ขอ้ 8. (ตอ่) 
- บรษัิทมกีำรบนัทกึผลกำรพจิำรณำ กำรอนุมตัหิรอืกำรปฏเิสธกำรชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทนในระบบงำน
หรอืระบบขอ้มลูทันท ีและสำมำรถตรวจสอบได ้: บรษิทักลางฯ ใชร้ะบบ Program Claim Online โดย
จะมกีารบนัทกึไวใ้นระบบทกุคร ัง้มคีวามเคลือ่นไหวใดๆในเคลมน ัน้ๆ  
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คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของ บรษิทัประกนัภนัวนิาศภยั  

พ.ศ.2559 

ประสทิธิ ์  ค ำเกดิ 
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

กำรพจิำรณำ 
คำ่สนิไหมทดแทน 

- กรณีผูเ้อำประกนัภัยหรอืผูรั้บประโยชน ์ไมม่ำรับเงนิหรอืไมไ่ดน้ ำเชค็ไปขึน้เงนิกบัธนำคำร จนเลยระยะเวลำ
ทีจ่ะเรยีกเก็บเงนิจำกธนำคำร บรษัิทมกีำรปรับปรงุรำยกำรดงักลำ่วเป็นคำ่สนิไหมทดแทนคำ้งจำ่ย  
: บรษิทัควรมกีารปรบัปรงุรายการทีล่กูคา้ไมไ่ปขึน้เงนิกบัธนาคารจนหมดอายเุป็นสนิไหมคา้งจา่ย 
โดยบรษิทักลา่งฯมกีารก าหนดเป็นข ัน้ตอนในการตดิตามใหล้กูคา้น าเช็คไปขึน้เงนิกบัธนาคาร(QP-
KCL-004) และ การออกหนงัสอืแจง้ใหล้กูคา้น าเช็คไปขึน้เงนิ(FM-KCL-053) 

ขอ้ 13.บรษัิทมกีระบวนกำรในกำรสอบทำนขอ้มลูคำ่สนิไหมทดแทนคำ้งจำ่ยทีล่ว่งพน้อำยคุวำม เพือ่น ำสง่
เขำ้กองทนุประกนัวนิำศภัย :บรษิทัตอ้งน าสง่เงนิคา่สนิไหมทดแทนทีต่กลลงแลว้และลกูคา้ไมม่ารบั
เงนิหรอืรบัเช็คจนหมดอายคุวามเขา้กองทนุประกนัวนิาศภยั โดยบรษิทักลางฯ มรีะบบบญัชมีกีาร
กระทบยอดสนิไหมทดแทนทกุเดอืนเพือ่สอบทานการคา้งจา่ยทีล่ว่งพืน้อายคุวามอยูเ่สมอ 

ขอ้ 8. (ตอ่) 
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หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

ขอ้ 10.บรษัิทมหีน่วยงำนรับเรือ่งรอ้งเรยีนทีท่ ำหนำ้ทีพ่จิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีนจำกผูเ้อำประกนัภัยหรอืผูร้ับ 
         ประโยชน ์: บรษิทัควรมกีารจดัต ัง้หนว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนขึน้ภายในอยา่งเป็นกจิลกัษณะ ซึง่บรษิทั
กลางฯมกีารออกเป็นค าส ัง่แตง่ต ัง้ Compliant Unit (หนว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน) 
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คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของ บรษิทัประกนัภนัวนิาศภยั  

พ.ศ.2559 

ประสทิธิ ์  ค ำเกดิ 
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

ขอ้ 10. ตอ่ 

- บรษัิทมคีูม่อืกำรจัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนของหน่วยงำนรับเรือ่งรอ้งเรยีน ทีร่ะบกุระบวนกำร ระยะเวลำ และ
ผูร้ับผดิชอบในกำรจัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนของบรษัิท : บรษิทักลางฯ มกีารแตง่ต ัง้ Compliant Unit 
(หนว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน),และมกี าหนดกระบวนการและระยะเวลาในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนไวใ้น
ระบบงานคณุภาพ(QP-KCP-002) 

- บรษัิทมกีระบวนกำรก ำกบัดแูลใหก้ำรปฏบิตังิำนของสว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนเป็นไปตำม
มำตรฐำนเดยีวกบัทีร่ะบใุนนโยบำยหรอืคูม่อืกำรปฏบิตังิำน : บรษิทักลางฯ มหีนว่ยงานทีก่ ากบัการใหเ้ป็นไป
ตามกฎกตกิา Compliance Unit ,และจะมกีารการประชุมบรหิารความเสีย่งอยูเ่สมอ 

- หน่วยงำนรับเรือ่งรอ้งเรยีนมผีูบ้รหิำรทีม่อี ำนำจตดัสนิใจชีข้ำดเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นผูค้วบคมุกำรด ำเนนิกำร 
และพจิำรณำชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทน : ในหนว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนของบรษิทัน ัน้ตอ้งมผีูบ้รหิารทีม่ ี
อ านาจการตดัสนิใจชีข้าดในขอ้รอ้งเรยีนน ัน้ ซึง่บรษิทักลางฯจะม ีรองกรรมการผูจ้ดัการเป็นผู ้
ตดัสนิใจโดยจะมกีารก าหนดระเบยีบที ่001/2552 

- บรษัิทมกีำรด ำเนนิกำรในรปูคณะกรรมกำรพจิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีน ในกรณีทีเ่รือ่งรอ้งเรยีนมคีวำมยุง่ยำก
ซบัซอ้น หรอืมจี ำนวนเงนิสงู หรอืไม ่หำกมใีหร้ะบอุงคป์ระกอบของคณะกรรมกำรพจิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีน
ดงักลำ่ว: บรษิทักลางฯมกีารออก ค าส ัง่ที ่030/2559 แตง่ต ัง้คณะกรรมการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีม่ ี
ความยุง่ยากซบัซอ้นและกระบวนการจดัการ( QP-KCP-002) 
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หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

ขอ้ 10. ตอ่ 

- ในกำรด ำเนนิกำรพจิำรณำเรือ่งรอ้งเรยีนของบรษัิท หน่วยงำนรับเรือ่งรอ้งเรยีน สำมำรถด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ
ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแตว่ันทีไ่ดร้ับเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืเอกสำรเพิม่เตมิ :การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของ
บรษิทัควรใหย้ตุภิายใน 30 วนั โดยของบรษทักลางฯจะก าหนดเป็นกรบวนการไวใ้น QP-KCP-002 
โดยก าหนดใหต้อ้งด าเนนิการใหย้ตุภิายใน 7 วนั ท ัง้นีส้งูสดุไมเ่กนิ 30 วนัตามประกาศก าหนด 
 - กรณีบรษัิทตกลงชดใชเ้งนิคำ่สนิไหมทดแทน บรษัิทมกีำรก ำหนดระยะเวลำในกำรจำ่ยเงนิ :ระยะเวลาใน
การจา่ยตอ้งไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาทีม่กีารก าหนดไวแ้ลว้ โดยบรษิทักลางฯจะมกีารก าหนดจ านวน
วนัทีจ่า่ยไวใ้น พ.ร.บ.และ การจา่ยภายใน 24 ช ัว่โมง ตามระบบบรหิารงานคณุภาพ – เป้าหมาย
คณุภาพ, พ.ร.บ. ,กฎกระทรวง , ประกาศกระทรวงพาณิชย ์

- กรณีหน่วยงำนรับเรือ่งรอ้งเรยีน ยนืยันตำมควำมเห็นเดมิ บรษัิทมกีำรแจง้เป็นหนังสอืถงึผูร้อ้งเรยีน โดยระบุ
เหตแุหง่กำรปฏเิสธ พรอ้มขอ้กฎหมำยหรอืเงือ่นไขตำมกรมธรรมป์ระกนัภัย : กรณีหากเรือ่งทีบ่รษิทัออก
หนงัสอืปฏเิสธจากผ็ปฏบิตัไิปแลว้ฉบบัหนึง่ แต ่ลกูคา้ไดม้าท าการรอ้งเรยีนทีห่นว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน
อกีคร ัง้หากหนว่ย่รบัเร ือ่งรอ้งเรยีนยงัคงยนืยนัผลการพจิารณาเชน่เดมิจะตอ้งออกหนงัสอืปฏเิสธอกี
ฉบบัหนึง่ใหก้บัลกูคา้ ซึง่บรษิทักลางฯไดม้กีารจดัท าหนงัสอืปฏเิสธไวใ้นระบบบรหิารงานคณุภาพแลว้
ตาม QP-KCP-002 ,FM-KCP-206 

- บรษัิทมกีำรจัดเก็บขอ้มลู เรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่รำยงำนตอ่ส ำนักงำน คปภ. เมือ่มกีำรรอ้งขอ : บรษิทั
ตอ้งมกีารจดัเก็บผลสรปุของขอ้รอ้งรยีนไวใ้นทะเบยีนและสามารถรายงานตอ่ คปภ.ไดห้ากมี
การรอ้งขอ โดยบรษิทักลางฯจดัใหม้ทีะเบยีนของหนว่ยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนไวต้ามระบบ CU , 
FM-KCP-202  
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กำรใชบ้รกิำร 
บคุคภำยนอก 

ขอ้ 9.บรษัิทมกีำรจัดท ำสญัญำวำ่จำ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจัดกำรคำ่สนิไหมทดแทน เชน่ กำรวำ่จำ้งใหบ้คุคลภำยนอก 
       จัดกำรคำ่สนิไหมทดแทน กำรวำ่จำ้งใหบ้คุคลภำยนอกส ำรวจภัย  หรอืไม ่ถำ้ม ีสญัญำวำ่จำ้งมกีำรระบเุกีย่วกบั 
       อตัรำคำ่จำ้ง คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง และระยะเวลำด ำเนนิกำรตำ่งๆ : บรษิทัตอ้งมกีารจดัท าสญัญาจา้งเป็น 
        ลายลกัษณ์อกัษร โดยตอ้งระบถุงึอตัราคา่จา้งและคา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทักลางฯไมม่กีารจา้ง 

- สญัญำวำ่จำ้งมขีอ้ก ำหนดใหผู้รั้บจำ้งมำใหถ้อ้ยค ำ ควำมเห็น หรอืสง่เอกสำรหลกัฐำนตอ่นำยทะเบยีน หรอื
พนักงำนเจำ้หนำ้ที ่เมือ่พนักงำนหรอืเจำ้หนำ้ทีม่กีำรรอ้งขอ: ในสญัญาจา้งตอ้งมขีอ้ก าหนดไวต้ามนีด้ว้ย 
 
- กรณีทีบ่รษัิทมอบหมำยใหบ้คุคลภำยนอกด ำเนนิกำรจำ่ยเงนิคำ่สนิไหมทดแทนบำงสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิท
ไดร้ับกำรอนุญำตจำกนำยทะเบยีน (ตำมมำตรำ35 วรรค 2 พระรำชบญัญัตปิระกนัวนิำศภัย  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551) : ตามพ.ร.บ.วนิาศภยัหา้มมใิหบ้รษิทัใหบ้คุคลภายนอกจา่นคา่สนิไหมทดแทน
การมอบหมายใหบ้คุคลภายนอกด านนิการจา่ยเงนิคา่สนิไหมทดแทนน ัน้ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากนาย
ทะเบยีนเทา่น ัน้ 

- กรณีบรษัิทไดรั้บควำมเห็นชอบใหบ้คุคลภำยนอกด ำเนนิกำรจำ่ยเงนิคำ่สนิไหมทดแทน บรษัิทปฏบิตัติำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด  : บรษิทักลางฯไมม่กีารใหบ้คุคลภายนอกจา่ย 
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บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั                           เสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 


