
บทสรุป

การปฏิบติัตามสญัญาและบนัทึกขอ้ตกลง

ที่เกีย่วขอ้งกบัการประกนัภยัรถยนต์

โดย 

นายวรวุฒิ สายสุวรรณ 

รองประธานชมรมสินไหมยานยนต ์และหวัหนา้คณะท างาน

เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษทัประกนัภยั



Agenda

มิตรภาพความเป็นเพือ่นกนั

สญัญาและบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างบริษทัประกนัภยั

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้  พ.ศ. 2558



สามารถปรบัใชแ้ละปฏบิัติงานต่างตอบแทนซึ่งกนัและกนั

อย่างสร้างสรรค์

วตัถุประสงคห์ลกั

เข้าใจเจตนารมยข์องบันทกึข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันััย

เพ่ือทราบความเป็นมาของบันทกึข้อตกลงฉบับต่างๆ



ขั้นตอนการปฏิบติังาน

การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน

(Workflow)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Workflow (ฉบับปรับปรุง 8-1-61).pdf




พ.ร.บ.การทวงหนี้  2558

พรบ การทวงถามหนี้ 58.pdf














สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงกนัและกนั
ตามกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์

ไม่เกิน 3 ตนั 15 ทีน่ ัง่ 

ไม่เกิน 4 ตนั 20 ทีน่ ัง่

ค่ารกัษาพยาบาล (รย.02)  

ประเภท 1 รถยนตทุ์กประเภท 

(2 พ.ค.2539)

(1 ก.ค.2545)

(23 มิ.ย.2557)

(10 ก.ย.2555)

สัญญาสละสิทธิ ไม่เกิน 3 ตัน.pdf
สัญญาสละสิทธิ ไม่เกิน4 ตัน.pdf
สัญญาสละสิทธิ รถทุกประเภท.pdf
รย 02.pdf


ความเป็นมา

บริษัทประกนััยัที่รับประกนััยัรถยนต์ ได้เกดิการรวมตัว และ

ร่วมตกลงกนัที่จะไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน เพ่ือ

ความสะดวกในการปฏบิัติงาน และเป็นการลดตน้ทุน การด าเนินการ 

เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนระหว่างกนั                

ต่างฝ่ายต่างรบัผิดชอบซ่อมรถทีเ่อาประกนัภยัของตนเอง 

สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงกนัและกนั
ตามกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์



สญัญาสละสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายซ่ึงกนัและกนั

ตามเอกสารแนบทา้ยความคุม้ครองเพิม่เติมการประกนัภยั

ค่ารกัษาพยาบาล (ร.ย.02)

ความเป็นมา

สัญญาฯ ครอบคลุมเฉพาะความคุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ประกันััย

รถยนต์เท่านั้น ยังไม่ได้รวมถงึความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

จึงได้จัดท าสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงกันและกัน ตาม

เอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการประกนัััยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02)

โดยได้มีการลงนามร่วมกนั เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีนายประเวช องอาจ

สทิธกุิล เป็นประธานในพิธลีงนาม มีบริษัทสมาชิกลงนามจนถึงปัจจุบัน 42 บริษัท



สญัญาสละสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายซ่ึงกนัและกนั

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ ภาคสมคัรใจประเภท 1 

ส าหรบัรถยนตท์ุกประเภท

ความเป็นมา

เพ่ือจะให้ครอบคลุมถึงรถยนตทุ์กประเภทที่ท าประกันััยประเภท 1

คณะกรรมการประกันััยยานยนต์ จึงได้ด าเนินการจัดท าสัญญาสละสิทธิ

เรียกร้องค่าเสียหายซ่ึงกันและกัน ตามกรมธรรม์ประกันััยรถยนต์ เพ่ิมเติม 

โดยมีบริษัทสมาชิกที่ลงนาม จ านวน 14 บริษทั





E-Recovery



บนัทึกขอ้สญัญาระหว่างบริษทัประกนัภยั

การใชร้ะบบการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษทั

ประกนัภยัผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)

ความเป็นมา

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันััยยังประสบกับ

ปัญหาเร่ืองความล่าช้าของการด าเนินการ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้ น พัฒนาและ

ปรับปรุงรูปแบบระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันััย 

จนเป็นระบบการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกนัััยผ่านระบบ

สารสนเทศ หรือเรียกว่า ระบบ E-Recovery 



บนัทึกขอ้สญัญาระหว่างบริษทัประกนัภยั

การใชร้ะบบการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษทั

ประกนัภยัผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)

เพ่ือเป็นการสรา้งมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนเพ่ือเป็นการป้องกนั และรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

คณะกรรมการประกนัััยยานยนต์ จึงได้มีการจัดท าบันทกึข้อสญัญาระหว่างบริษัท

ประกันััยการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันััย ผ่านระบบ

สารสนเทศ (ระบบ E-Recovery) และพิธีลงนามในบันทึกข้อสัญญาฯ เม่ือวันพุธที่ 29 

มีนาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศััยไทย โดยมีบริษัทประกันััยร่วมลงนามทั้งส้ิน 

32 บริษทั 

และบรษิทัลงนามเพิ่มเตมิ

รายมือชื่อ.pdf
ย.25_60(ส่งmou E-Recovry) (2).pdf




ในอดีตก่อนที่จะมีบันทึกตกลงการเรียกร้องระหว่างบริษัทด้วยกนั

ถ้อยทีถ้อยอาศยั

ตดัมาตดัไป เก่ียงมาเก่ียงไป ไม่จ่ายมาไม่จ่ายไปตาต่อตาฟันต่อฟัน

ฆ่าน้องฟ้องนาย

ขอมาใหไ้ป (ตระกลูหยวน) เคยใหม้าจงึจา่ยไป

มัว่รายการความเสยีหายสายสมัพนัธเ์ฉพาะตน



บนัทึกขอ้ตกลงการชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนระหว่าง

บริษทัประกนัภยั



ความเป็นมา

ก่อนปี 2540 การด าเนินการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกนัััย ส่วนใหญ่

จะยึดถอืประเพณปีฏบิัติระหว่างกนัสองฝ่าย 

หลังจากธุรกจิประกนัวินาศััยได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนเร่ืองที่เรียกร้องมี

จ านวนมากขึ้ น บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนระหว่างกนั รวมถึงมีข้อโต้แย้งในเร่ืองของเอกสาร และจ านวนเงินที่จะชดใช้ระหว่างกนั

จึงได้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เรียกร้องของบริษัทประกันััยเพ่ือร่วมกันหารือและท า

ข้อตกลงการชดใช้ค่าสนิไหมฯ ส่งผลให้จัดตั้งชมรมสินไหมทดแทนเพ่ือร่วมเป็นคณะท างานฯ ก าหนด

กฎกติกาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างกนั และ ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง เมื่อวนัท่ี 

24 กรกฎาคม 2540 ณ กรมการประกนัภยั

บันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัทประกนัภัย

บันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน.pdf




ขอ้ตกลงการชดใชค่้าสินไหมทดแทน

การประกนัภยัยานยนตร์ะหว่างบริษทัประกนัภยั

แบบ MOTOR  FAST – TRACK

ไม่เกิน 15,000 บาท

ไม่เกิน 50,000 บาท

(1 มี.ค.2549)

(1 เม.ย.2558)

fast track 15000.pdf
fast track 50000.pdf


ขอ้ตกลงการชดใชค่้าสินไหมทดแทน

การประกนัภยัยานยนตร์ะหว่างบริษทัประกนัภยั

แบบ MOTOR  FAST – TRACK
ความเป็นมา

ปี 2548 ได้เร่ิมวางระบบการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันัยัแบบ 

Fast–Track (Motor Fast–Track Recovery System) ขึ้น เพ่ือช่วยลดเอกสาร ให้การเรียกร้อง

รวดเรว็ ประหยัดเวลา และลดการด าเนนิงานในชั้นอนุญาโตตลุาการ โดยมกีารก าหนดขั้นตอน

การปฏบิตัแิละก าหนดแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ เรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนระหว่างกนั ทั้งการ

ประกนััยัรถยนต์ั าคบงัคบัและัาคสมคัรใจ เพ่ือถอืปฏบิตัขิองทั้งสองฝ่าย 

สมาคมฯ จึงได้จัดท าบันทกึข้อตกลงฯ โดยยึดหลักพ้ืนฐานของสัญญาดังกล่าวัายใต้

หลักความสจุริตใจต่อกนัอย่างยิ่ง และหลักความเช่ือมั่นและให้เกยีรตต่ิอกนั

และได้จัดพิธลีงนามในบันทกึข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ณ สมาคมประกนั

วนิาศัยัไทย มบีริษัทสมาชิกลงนาม 41 บริษัท







สญัญาการระงบัขอ้พิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการ 



ความเป็นมา

ในอดีต ปัญหาข้อพิพาทของการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างกัน ยังไม่มี

กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก บริษัทประกนัััยจ าเป็นต้องฟ้องร้องทางศาล และการ

ฟ้องคดี นอกจากคู่ความที่เป็นบริษัทประกันััยด้วยกันแล้ว ยังได้มีการเรียกประชาชนใน

ฐานะผู้เอาประกันััยหรือผู้รับประโยชน์เข้าเป็นคู่ความร่วมเข้าไปในคดีด้วย ส่งผลให้คดี

ความของประกันััยขึ้ นสู่ศาลจ านวนมาก และกระทบถึงัาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันััย 

จึงก่อให้เกดิค ากล่าวที่ว่า “คดีประกนัภยัลน้ศาล”

สัญญาการระงบัข้อพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ



สมาคมฯ จึงได้มีนโยบายจัดตั้งส านักงานอนุญาโตตุลาการของ

สมาคมฯ ขึ้น เพ่ือประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกดิขึ้น

ระหว่างบริษัทประกนัััย โดยได้รับความช่วยเหลือด้านอนุญาโตตลุาการ 

จากส านักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ในส่วนบริษัท

ประกนัััยเอง ชมรมนักกฎหมายประกนัััย ได้ร่วมกนัร่างสญัญาระงับข้อ

พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการด้วย

และมีพิธลีงนามสญัญาเม่ือวันที่ 27 กนัยายน 2537 มีผลใช้

บังคับวันที่ 1 ธนัวาคม 2537 มีบริษัทสมาชิกร่วมลงนามจนถึงปัจจุบัน 

71 บริษัท 



ประเด็นขอ้พิพาท

ระหว่างบริษทัประกนัภยั



การเรียกคืน

ค่าซ่อมรถยนตที์เ่ขา้สญัญาสละสิทธิ

เรียกรอ้ง(KFK)ค่าสินไหมทดแทน

ระหว่างบริษทัประกนัภยั ตามกรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนต์



รถยนต์บริษัทประกนัััยฝ่ายถูกประเมินค่าเสยีหาย

รถยนต์ของบริษัท ต้องคืนทุนประกนัััย 300,000 บาท 

และประเมินค่าซาก 150,000 บาท 

ผู้เอาประกนัััยไม่ยินยอมรับคืนทุนประกนัััย 

ต้องการให้บริษัทจัดซ่อม จึงไม่สามารถตกลงกนัได้ ผู้เอา

ประกนัััยฝ่ายถูกจึงไปติดต่อบริษัทประกนัััยฝ่ายผดิ 



ตามบนัทึกขอ้ตกลง

การชดใชค่้าสินไหมทดแทน

ระหว่างบริษทัประกนัภยั ขอ้ 7



ขอ้ 7 การชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามสญัญาสละสิทธิ

เรียกรอ้งค่าเสียหายซ่ึงกนัและกนัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

รถยนต์

7.2 กรณผู้ีเอาประกนัััยฝ่ายถูก ไม่เรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์ 

จากบริษัทประกนัััยของตนเอง แต่ไปใช้สทิธเิรียกร้องจากบริษัท

ประกนัััยฝ่ายผดิ เมื่อบริษัทประกนัััยฝ่ายผดิได้ชดใช้ค่าซ่อม

รถยนต์ไปเพียงใด ให้เรียกร้องค่าซ่อมดังกล่าวจากบริษัทประกนัััย

ฝ่ายถูกได้



บริษัทประกนัััยฝ่ายผิดจ่ายค่าซ่อมให้กบัผู้เอา

ประกันัั ย ฝ่ า ยถู ก เ ป็น เ งิ น  200 ,000 บาท



บริษทัประกนัภยัฝ่ายผิดจึงส่งเร่ืองไปเรียกรอ้ง

คืนกบับริษทัประกนัภยัฝ่ายถูก เนือ่งจากเขา้สญัญา

สละสิทธิฯ บริษทัประกนัภยัฝ่ายถูกจะคืนค่าสินไหม

ทดแทนอย่างไร 



บริษัทประกนัััยฝ่ายถูก

จะต้องจ่ายคืนให้กบับริษัทประกนัััยฝ่าย

ผดิ เป็นเงิน 200,000 บาท



คณะท ำงำนเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทน

ระหว่ำงบริษทัประกนัภยั




