


การก ากบัดูแล

การส่งเสริมและพฒันา

การดูแลสิทธิประโยชน์จากการประกนัภยั
2

ภารกจิ ส านักงาน คปภ.



• ความมั่นคงของบริษัทประกันภัย
• คนกลางการประกันภัย
• กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• การใช้กรมธรรม์ประกันภัย

การก ากับดูแล

3



• การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัย
• การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน / การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
• การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย

การส่งเสริมพัฒนา
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• เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
• การจัดการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย 
• มาตรการลงโทษกรณีประวิงการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
• กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย

การดูแลสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย
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• พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ 
(๑๑) และมาตรา ๔๙ 

บทก าหนดโทษ มาตรา ๘๘ ฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทกระท าผิด
ต่อเนื่อง ไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท และมาตรา ๙๕ ฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ ปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

อาศัยอ านาจของกฎหมาย
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• ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

• ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
(ครบ ๑๘๐ วัน คือ ๓ กันยายน ๒๕๕๙)

• วันทีป่ระกาศ คปภ. มีผลใช้บังคับคือ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

วันที่มีผลบังคับใช้ประกาศ คปภ. 
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เจตนารมณ์ในการออกประกาศ คปภ.

เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและผู้เอา
ประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา
แก่ธุรกิจประกันภัย ซึ่งหัวใจของการบริการในธุรกิจประกันภัยคือ การชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้นพึงอยู่ในระดับที่ดีเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ประกอบด้วยการพิจารณา และชดใช้ที่เป็นธรรม ยุติธรรมและรวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเสียหาย ความเดือดร้อนของผู้เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของ
สัญญาประกันภัยจึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 
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ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของบริษัท (ข้อ ๕)

• ให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้บริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศนี้

สาระส าคัญ
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บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานการจัดการสินไหมทดแทน
ที่มีความพร้อมอย่างน้อย ๕ เรื่อง (ข้อ ๖) 

๑. มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผูเ้อาประกันภัย      
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

๒. มีระบบสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลเกี่ยวกับการ
เรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนทีช่ัดเจน ติดตามตรวจสอบได้

๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ จนถึงการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหม
ทดแทน

๔. มีระบบงานสนับสนุนการจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงงานรับประกันภัยกับงานพิจารณาสินไหมทดแทนและการ
จ่ายเงิน

๕. มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาเกี่ยวกับการชดใช้เงินหรือ  
จัดการสินไหม
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เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัทด าเนินการอย่างน้อย ๖ เรื่อง (ข้อ ๘) 

๑. บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุหรือการเรียกร้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปบันทึกรายการในสมุด
ทะเบียนสินไหมและสมุดบัญชีของบริษัท ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับข้อมูลพร้อมทั้งออก
เลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหายและประมาณการค่าสินไหมเบื้องต้น แบ่งเป็น         
๒ กรณี

ก. กรณีที่ต้องมีการส ารวจภัย ให้บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจภัย ณ ที่เกิดเหตุ หรือที่     
นัดหมายและออกเอกสารการรับแจ้งเหตุหรือใบตรวจสอบรายการความเสียหายให้   
ผู้มีสิทธิเรียกร้องไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับบริษัทเพื่อด าเนินการต่อไป

ข. กรณีไม่ต้องมีการส ารวจภัย ให้บริษัทแจ้งผู้มีสิทธิ เรียกร้องให้ทราบถึงเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และ
ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงิน

12



เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัทด าเนินการอย่างน้อย ๖ เรื่อง (ข้อ ๘) 

๒. จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาความเสียหาย การประเมินความเสียหายเพื่อให้การ   
ตีมูลค่าที่มีความเที่ยงตรง และสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้มีสิทธิเรียกร้องให้เป็น
ที่ยอมรับ และลดการโต้แย้ง

๓. ด าเนินการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในระเวลาที่
ก าหนด และแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

๔. บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนในระบบงาน
โดยเร็ว 

๕. กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตาม (๓) แล้ว ให้บริษัทจัดให้มี
กระบวนการติดตามให้ผู้เสียหายมารับเงินดังกล่าว ในระหว่างที่ยังไม่ขาดอายุความด้วย 
แม้เช็คที่จ่ายจะล่วงเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ 
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๖. ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการใช้เงิน หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่
สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงินกันได้ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยหรือ   
ผู้มีสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ 
พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเหตุที่ไม่อาจชดใช้ตามจ านวนที่
เรียกร้องได้

ในหนังสือแจ้งการปฏิเสธการชดใช้ ให้ระบุช่องทางและวิธีการติดต่อกับ
บริษัท ในกรณีผู้มีสิทธิเรียกร้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาการชดใช้
เงิน

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย 
ให้บริษัทด าเนินการอย่างน้อย ๖ เรื่อง (ข้อ ๘) 
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โดยให้บริษัทด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน เป็นผู้ควบคุมการด าเนินการและ
พิจารณาการชดใช้เงิน 

๒. กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้
ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหม หน่วยงานรับประกัน 
หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการแตกต่างไปได้ แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนข้ึนภายในบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องมีความประสงค์จะให้บริษัทด าเนินการพิจารณา (ข้อ ๑๐)
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๓. ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน 

๔. กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน ให้บริษัทด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

๕. กรณหีน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นตามข้อ ๘ (๖) ให้แจ้งเป็นหนังสือถึง     
ผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธพร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 

๖. ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม ๑-๕ เพื่อรายงานต่อ คปภ. เมื่อมีการ                
ร้องขอด้วย

บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนข้ึนภายในบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีท่ีผู้เสียหายมีความ
ประสงค์จะให้บริษัทด าเนินการพิจารณา (ข้อ ๑๐)
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๑. จัดให้มีคู่มือระบบงาน ตามข้อ ๖ 

๒. จัดให้มีคู่มือการด าเนินงาน ตามข้อ ๘

๓. จัดให้มีคู่มือการด าเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตาม ข้อ ๑๐

๔. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

คู่มือ ๑-๔ สามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เมื่อมีการร้องขอ      
ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. อาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือดังกล่าว รวมถึงระบบ
กระบวนงานที่เก่ียวข้องได้ตามสมควร

บริษัทต้องจัดให้มีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
และต้องด าเนินการดังนี้ (ข้อ ๑๑)
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บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทน ส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ในเว็บไซต์ของบริษัท
ให้ประชาชนทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้มี
สิทธิเรียกร้อง ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน และช่องทางติดต่อ
กับบริษัท รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแกผู่้มีสิทธิเรียกร้อง 

ประกาศ คปภ. (ข้อ ๑๒)
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ให้บริษัทน าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ 

๑. ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา และการด าเนินการตาม ข้อ ๘ , ข้อ ๑๐

๒. เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเรียกร้อง 

๓. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

๔. ระยะเวลาในการพิจารณาและการชดใช้เงิน

น าส่งต่อส านักงาน คปภ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. อาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้
ตามสมควร  

ประกาศ คปภ. (ข้อ ๑๒)
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กรณีบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายก าหนด       
ให้บริษัทน าส่งกองทุนประกันวินาศภัยตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก าหนดต่อไป 

ประกาศ คปภ. (ข้อ ๑๓)
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๑. บริษัทต้องมีสัญญาว่าจ้าง โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่บริษัท

๒. บริษัทต้องควบคุมก ากับให้บุคคลผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญา    
และมาให้ถ้อยค า ส่งเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ
มีการร้องขอ

ในกรณีบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามประกาศนี้ (ข้อ ๙)
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ถาม-ตอบ
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