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ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
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ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
“โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์”

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑



หัวข้อการบรรยาย
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พรบ. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐

พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Case Study



บทบาทหน้าที่ ภารกิจของส านักงาน คปภ. 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี                
1 กันยายน 2550 ส่งผลให้ กรมการประกันภัย ปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรจากส่วนราชการ เป็น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) มีลักษณะเป็นหน่วยงานของ
รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วิสัยทัศน์ (VISION)

• “ส านักงาน คปภ. จะท าให้ สาธารณชน มีความรู้ ความสามารถและเชื่อม่ัน
ในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความม่ันคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

• ก ำกับและพัฒนำธุรกิจประกันภัยให้มีควำมเข้มแข็งมัน่คง
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบำทสร้ำงเสรมิควำมเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
• คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย

3



4

บทบาทของส านักงาน คปภ. ในการก ากับและส่งเสริม

• คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 
- กรรมการโดยต าแหน่ง ๕ ท่าน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ - ๘ ท่าน (ด้านกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการ
ประกันภัย) 
- เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ

• ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำน
ตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามภารกิจหลัก คือ     
การก ากับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชน    
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติ ๔ ฉบับ 



๑.การก ากับเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัย

๑.๑ การก ากับดูแลคุณภาพเชิงปริมาณ
• กำรด ำรงเงินกองทุนตำมควำมเสี่ยง
• กำรค ำนวณควำมรับผิดตำมสัญญำ
ประกันภัย
• กำรก ำหนดสัดส่วนและประเภทกำรลงทุน
• กำรประกันภัยต่อ

๑.๒ การก ากับดูแลธุรกิจเชิงคุณภาพ
• ก ำหนดคุณสมบัติคณะกรรมกำร
• ก ำหนดให้บริษัทมีระบบกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนและควบคุมภำยใน
• ก ำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำน

๒. การก ากับพฤติกรรมทางตลาด
๒.๑ การออกผลิตภัณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบ

• แบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย
• อัตรำเบี้ยประกันภัย

๒.๒ การเสนอขายผลิตภัณฑ์
• คุณภำพของบุคลำกรที่เสนอขำย
• กำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์

๒.๓ การจัดการการชดใช้เงินตามสัญญา
• ต้องเปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร 
และวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทน
• ต้องมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภำยในบริษัท

การก ากับดูแลภายใต้พรบ.ประกันชีวิต/วินาศภัย

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์เชิงป้องกัน (Preventive)



การคุ้มครองสิทธิประโยชน์เชิงแก้ไข (Corrective)

๑. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
✓ จัดให้มีกำรรับเร่ืองร้องเรียนจำก

ประชำชนท่ัวประเทศ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำร

✓ แบ่งระดับเรื่องร้องเรียนและกำร
ด ำเนินกำรออกเป็น ๔ ระดับ
- เร่ืองร้องเรียนไม่ยุ่งยำก ด ำเนินกำร

โดยทำงด่วนประกันภัย ภำยใน ๓ ชั่วโมง
- เร่ืองร้องเรียนท่ีมีปัญหำข้อกฎหมำย 

เงื่อนไขกรมธรรม์ ด ำเนินกำรภำยใน ๑๐ วัน
- เร่ืองร้องเรียนท่ีมีปัญหำข้อเท็จจริง 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
- เร่ืองร้องเรียนยุ่งยำก ซับซ้อน 

ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเป็นทีมและระดม
ควำมคิดเห็น

๒. การระงับข้อพิพาทด้วย     
วิธีอนุญาโตตุลาการ

❖ กำรระงับข้อพิพำทด้วยวิธีกำร
ประนอมข้อพิพำท
โดย “ผู้ไกล่เกลี่ย” หรือ 

“ผู้ประนีประนอม”

❖ กำรระงับข้อพิพำทด้วยวิธีกำร
อนุญำโตตุลำกำร 
โดย “อนุญำโตตุลำกำร”

๓. การลงโทษบริษัทประกันภัย              
ที่กระท าการฝ่าฝืน

➢ คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ

➢ มีกำรประกำศกำรลงโทษบริษัทที่มี
กำรผ่ำฝืนกฎหมำย

บทบาทของส านักงาน คปภ. ในการก ากับและส่งเสริม
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๑. กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย ต้อง
เป็นไปตำมแบบและข้อควำมที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ 
(ม.๒๙ ว.)

๒. แบบและข้อควำมที่นำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อ
นำยทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอ นำยทะเบียนจะ
สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

โทษปรับไม่เกินสำมแสนบำท (ม.๙๐ ว.)

แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย



ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ประกาศชดใช้เงินประกันวนาศภัย พ.ศ.2559.pdf


• 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

• พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๘ (๑๒) 
และมาตรา ๔๕ 

บทก าหนดโทษ มาตรา ๙๓ ฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กระท าผิด
ต่อเนื่อง ไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท และมาตรา ๑๐๐ ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

อาศัยอ านาจของกฎหมาย



• ประกาศ คปภ. ท้ัง ๒ ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

• ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

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

• วันทีป่ระกาศ คปภ. ท้ัง ๒ ฉบับ มีผลใช้บังคับคือ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

วันที่มีผลบังคับใช้ประกาศ คปภ. ทั้ง ๒ ฉบบั 



เจตนารมณ์ในการออกประกาศ คปภ.

เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและผู้เอา
ประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา
แก่ธุรกิจประกันภัย ซึ่งหัวใจของการบริการในธุรกิจประกันภัยคือ การชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้นพึงอยู่ในระดับที่ดีเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ประกอบด้วยการพิจารณา และชดใช้ที่เป็นธรรม ยุติธรรมและรวดเร็ว เพื่อ
บรรเทาความเสียหาย ความเดือดร้อนของผู้เกี่ยวข้อง ตามเจตนารมณ์ของ
สัญญาประกันภัยจึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 



• ให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้บริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศก าหนด (ข้อ ๕)

• บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่มีความพร้อมอย่างน้อย ๕ เรื่อง   
(ข้อ ๖)

สาระส าคัญ (ประกันวินาศภัย)



จัดให้มีระบบงานอย่างน้อย ๕ เรื่อง (ข้อ ๖) 

๑. มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผูเ้อาประกันภัยผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย

๒. มีระบบสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการรับประกันภัยและการชดใช้เงินที่ชัดเจน 
ตรวจสอบได้

๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ จนถึงการชดใช้เงิน 

๔. มีระบบงานสนับสนุนงานจัดการชดใช้เงิน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงงาน

๕. มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาเกี่ยวกับการชดใช้เงิน



เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัทด าเนินการอย่างน้อย ๖ เรื่อง (ข้อ ๘) 

๑. บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุการเรียกร้อง ตามระบบภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับข้อมูลพร้อม
ทั้งออกเลขที่ตรวจสอบและประมาณการค่าสินไหมเบื้องต้น แบ่งเป็น ๒ กรณี

ก. กรณีที่ต้องมีการส ารวจภัย ให้บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจภัยและออกเอกสารการ
ตรวจสอบให้ผู้มีสิทธิเรียกร้องไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับบริษัทเพื่อด าเนินการ
ต่อไป

ข. กรณีไม่ต้องมีการส ารวจภัย ให้บริษัทแจ้งผู้มีสิทธิเรียกร้องว่าต้องใช้หลักฐานประกอบ
อะไรบ้าง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงิน



เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัทด าเนินการอย่างน้อย ๖ เรื่อง (ข้อ ๘) 

๒. จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาความเสียหาย การประเมินความเสียหายเพื่อให้การตี
มูลค่าที่มีความเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับ และลดการโต้แย้ง

๓. ด าเนินการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในระเวลาที่
ก าหนด และแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

๔. บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนในระบบงาน
โดยเร็ว 

๕. กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตาม (๓) แล้ว ให้บริษัทจัดให้มี
กระบวนการติดตามให้ผู้เสียหายมารับเงินดังกล่าว ในระหว่างที่ยังไม่ขาดอายุความด้วย 
แม้เช็คที่จ่ายจะล่วงเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ 



๖. ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการใช้เงิน หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่
สามารถตกลงกันได้ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายเป็น
หนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือ
เงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเหตุที่ไม่อาจชดใช้ตามจ านวนที่เรียกร้องได้

ในหนังสือแจ้งการปฏิเสธการชดใช้ ให้ระบุช่องทางและวิธีการติดต่อกับ
บริษัท ในกรณีผู้เสียหายมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาการชดใช้เงิน

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย 
ให้บริษัทด าเนินการอย่างน้อย ๖ เรื่อง (ข้อ ๘) 



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

บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนข้ึนภายในบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีท่ีผู้เสียหายมีความ
ประสงค์จะให้บริษัทด าเนินการพิจารณา (ข้อ ๑๐)



๓. ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ก าหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน 

๔. กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน ให้บริษัทด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

๕. กรณีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นตามข้อ ๘ (๖) ให้แจ้งเป็นหนังสือถึง     
ผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธพร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือชี้แจง
เหตุที่ไม่อาจชดใช้ตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 

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

บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนข้ึนภายในบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีท่ีผู้เสียหายมีความ
ประสงค์จะให้บริษัทด าเนินการพิจารณา (ข้อ ๑๐)



๑. จัดให้มีคู่มือระบบงาน ตามข้อ ๖ 

๒. จัดให้มีคู่มือการด าเนินงาน ตามข้อ ๘

๓. จัดให้มีคู่มือการด าเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตาม ข้อ ๑๐

๔. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

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

บริษัทต้องจัดให้มีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
และต้องด าเนินการดังนี้ (ข้อ ๑๑)



บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทน ส าหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ในเว็บไซต์ของบริษัท
ให้ประชาชนทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้เสียหาย ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน และช่องทางติดต่อกับ
บริษัท รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผู้เสียหาย 

ประกาศ คปภ. (ข้อ ๑๒)



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)



กรณีบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายก าหนด       
ให้บริษัทน าส่งกองทุนประกันวินาศภัยตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก าหนดต่อไป 

ประกาศ คปภ. (ข้อ ๑๓)



๑. บริษัทต้องมีสัญญาว่าจ้าง โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่บริษัท

๒. บริษัทต้องควบคุมก ากับให้บุคคลผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญา    
และมาให้ถ้อยค า ส่งเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ
มีการร้องขอ

ในกรณีบริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามประกาศนี้ (ข้อ ๙)



ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาทีถ่ือ
ว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบีย้ประกนัภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ประวิงประกันวินาศภัย.pdf


ประวิงการจ่ายเงิน/ค่าสินไหมทดแทน
มาตรา ๓๗ วรรคสอง ช. มาตรา ๓๖ วรรคสอง ว. 

❑ การกระท าหรือการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทที่จะถือเป็นการฝ่าฝนื
ตามวรรคหนึ่ง
❑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

-ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ (ประกันชีวิต)
-ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ 

(ประกันวินาศภัย)



ประวิงการจ่ายเงินตามสัญญาประกันวินาศภัย
มาตรา ๓๖ วรรคสอง ว.  

❑ ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกัน
วินาศภัย
❑ มีหลักตาม ข้อ ๓ ของประกาศฯ จ านวน ๑๕ ข้อ 

แบ่งพิจารณาเป็น ๒ กลุ่ม
-กลุ่ม ๑ พิจารณาจากการกระท าของบริษัทโดยตรง
-กลุ่ม ๒ พิจารณาการกระท าของบริษัทผ่านหน่วยงานหรือ

กระบวนการการพจิารณาของหน่วยงานอื่นประกอบ



ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙

ข้อ ๓ การกระท าหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัท
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาขอ้หนึ่งขอ้ใด
ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ย
ประกันภัย 
ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง
❑ กรณีเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง
❑ คู่กรณีสามารถตกความเสียหายเพือ่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
❑ บริษัทไม่ออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจ



กรณีตกลงความเสียหายเป็นตัวเงิน

ข้อ ๓ (๑) วรรคสอง กรณีตกลงความเสยีหายเป็นตัวเงนิ
❑ ไม่ระบุจ านวนเงิน
❑ ไม่ก าหนดวันรับเงินที่ แน่นอน
❑ ก าหนดวันรับเงินเกินกว่าสบิห้าวันนบัแต่วันคู่กรณีได้ตกลงกัน
ข้อ ๓ (๒) กรณีตกลงเพื่อชดใชร้าคาความเสยีหายเป็นตัวเงินหรือ
การคืนเบี้ยประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็ค
❑ ไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน
❑ เป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าเกินกว่าระยะเวลาตาม (๑)
ข้อ ๓ (๓) ....
❑ เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงนิ



มีข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ

ข้อ ๓ (๔) วรรคสอง กรณีตกลงหรือประนปีระนอมยอมความ
เกี่ยวกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนหรือจ านวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องคนื
❑ มีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความ...ไม่ว่าจะท าขึ้นในชั้นใด
❑ เมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ข้อ ๓ (๕) บริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยหรือขอ้ก าหนด
กฎเกณฑ์ใด ๆ ที่มีความชัดเจน
❑ ให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าไหมทดแทน
❑ แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรอืได้รับความ
คุ้มครอง  เช่น ส ารองจ่าย...



ร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ.

ข้อ ๓ (๖) บริษัทละเลยไม่ด าเนินการ...ตามภาระแห่งหนี้
อันเกิดจากสัญญาประกันภัย
❑ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหาย
❑ ร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ.
❑ ส านักงาน คปภ. มีค าวินิจฉัยให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือปฏิบัติตามข้อตกลงหรือคืนเบี้ยประกันภัย
❑ บริษัทไม่โต้แย้งค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน
❑ บริษัทไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัย



ร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ.      

ข้อ ๓ (๗) บริษัทละเลยไม่ด าเนินการ...ตามภาระแห่งหนี้
อันเกิดจากสัญญาประกันภัย
❑ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหาย
❑ ร้องเรียนต่อส านักงาน คปภ.
❑ ส านักงาน คปภ. มีค าวินิจฉัยให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือปฏิบัติตามข้อตกลงหรือคืนเบี้ยประกันภัย
❑ บริษัทโต้แย้งค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณอ์ักษรภายใน ๑๕ วัน
❑ มีการน าคดีขึ้นสู่ศาล
❑ ศาลได้มีค าพิพากษาให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน...
เช่นที่ค าวินจิฉัย



ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด

ข้อ ๓ (๘) ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้บรษิัท
❑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
❑ ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา
❑ ให้คืนเบี้ยประกันภัย
❑ บริษัทไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา
❑ จนพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ในค าบังคับ



อนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาด

ข้อ ๓ (๙) วรรคหนึ่งอนุญาโตตุลาการมีค าชีข้าดให้บริษัท
❑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย
❑ บริษัทไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาด
❑ จนพ้นเวลาที่ก าหนดไว้ในค าชี้ขาด
ข้อ ๓ (๙) วรรคสอง
❑ ยื่นค าร้องต่อศาลคัดค้านค าชี้ขาด
❑ ภายในก าหนดระยะเวลาในค าชีข้าด
❑ ภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ยกค าร้อง...หรือให้ปฏิบัติตาม

ค าชี้ขาด



ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมยึดหน่วงรถ

ข้อ ๓ (๑๒) 
❑ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง
❑ ไม่สามารถรับรถยนต์ที่ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมตามค าสั่งบริษัท
ที่ซ่อมแล้วเสร็จได้
❑ ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อม...ใช้สทิธิยึดหน่วงรถไว้ตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทไม่ช าระค่าซ่อมหรือช าระไม่ครบจ านวน



รถยนต์สูญหาย

ข้อ ๓ (๑๓) วรรคหนึ่ง  กรณีรถยนต์ที่เอาประกันไว้สูญหาย
❑ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ได้เรียกร้องคา่สินไหมทดแทน
❑ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
❑ พนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์แลว้
❑ บริษัทไม่ชดใช้ภายใน ๑๕ วัน
ข้อ ๓ (๑๓) วรรคสอง
❑ มีพฤติกรรมหรือเหตุ...แสดง..ถึงความไม่สุจริต
❑ บริษัทได้ร้องทุกข์และพนักงานสอบสวนรับค าร้องทกุข์...
❑ บริษัทไม่ชดใช้ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่เกิดการสูญหาย
❑ เว้นแต่มีการด าเนินคดีอาญากับผูเ้อาประกันภัยหรือผูร้ับประโยชน์



บทก าหนดโทษ
มาตรา ๘๘ ว. 

❑ บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท
❑ กรณีการกระท าความผิดต่อเนื่อง ให้ปรับอีกไม่เกินวันละ
สองหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ังฝ่าฝืนอยู่



หลักเกณฑ์
กรณ.ี..กระท าความผิดที่เปรียบเทียบได้

❑ มาตรา ๑๑๗ ช. มาตรา ๑๑๑ ว.
ความผิดตาม พ.ร.บ.ชีวิต/วินาศภัย คณะกรรมการ

เปรียบเทียบที่รฐัมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบได้
❑ มีจ านวนสามคน คนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวน   
❑ ท าการเปรียบเทียบ (เช่น ประวิงการจ่าย/
ฝ่าฝืนค าสั่งนายทะเบียน)
❑ ได้ช าระค่าปรับแล้ว
❑ คดีเลิกกัน
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• แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• มีจ านวน 3 คน และคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตาม        

ป.วิ.อาญา
• ปัจจุบัน ได้แก่  ที่ปรึกษากฎหมาย สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง 

เลขาธิการ คปภ. และ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 



9/17/2018

เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนขึ้นใน
แต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสยีชีวิตเป็นจ านวนมาก 
โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย หรือได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับจริง และหาก
ผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย ก็จะต้องใช้เวลา
ด าเนินคดียาวนาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้
ค่าเสียหาย และได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แนน่อน และทันท่วงที 
สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เหตุผลในการตรากฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม



ค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ      
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายการ บาดเจ็บ

(บาท)

ทุพพลภาพ

(บาท)

เสียชีวิต

(บาท)

บาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ 

บาดเจ็บ-เสียชีวิต (บาท)

ค่าเสียหายเบื้องต้น ๓๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ไม่เกิน ๖๕,๐๐๐

40

❑ ผู้ประสบภัยทุกคน (รวมผู้ขับขี่) จะได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยเบ้ืองต้น   
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ควำมรับผิด ( no fault)
❑ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภำยใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น
❑ จ่ำยภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่มีกำรร้องขอ

ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ ๑๑/ ๒๕๕๒ เรื่องให้ใช้คู่มือตีควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวม
กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ และให้แก้ไขข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ



❑ รถมีประกัน      : บริษัทที่รับประกันรถคันนั้น

: บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

❑ รถฝ่าฝืน          :  เจ้าของรถคนันั้น

❑ กรณีมาตรา ๒๓  :  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ผู้ประสบภัยจำกรถคันเดียว
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การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น



๑. ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี ่ผู้โดยสาร อยู่ในรถคันใด 
รับค่าเสียหายเบื้องต้น จากรถคันนั้น 
- รถมีประกัน       : รับจากบริษัทที่รับประกันรถคันนั้น

: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด
- รถฝ่าฝืน : รับจากเจ้าของรถนั้น
- กรณีมาตรา ๒๓   : รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

๒. ผู้ประสบภัยที่อยู่นอกรถ      
- รถทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นร่วมเฉลี่ยจ่าย
(บริษัท  บริษัทกลางฯ เจ้าของรถที่ฝ่าฝืน กองทุนฯ)

ผู้ประสบภัยจำกรถตั้งแต่ ๒ คันขึ้นไป (มำตรำ ๒๔) 
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การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น



๑) เจ้าของรถไม่จ่าย/จ่ายไม่ครบ

๒) รถที่ถูกยักยอก/ฉ้อโกง

๓) ไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ และไม่มีประกัน

๔) ชนแล้วหนี

๕) บริษัทไม่จ่าย/จ่ายไม่ครบ

๖) ประสบภัยจากรถยกเว้น ที่ไม่มีประกัน

กองทุนกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (มาตรา ๒๓)
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ



ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๖
❑ผู้ขับข่ีรถฝ่ำยใดยอมรับผิดและออกหนังสือยอมรับผิดหรือเอกสำรเป็น

ลำยลักษณ์อักษรถือเป็นฝ่ำยผิด
❑ ควำมเห็นของพนักงำนสอบสวนให้เปรียบเทียบปรับฝ่ำยใดให้ถือเป็น

ฝ่ำยผิด
❑ ไม่มีฝ่ำยใดยอมรับผิด  ถือผลคดีในชั้นที่สุด

44

ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น
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รายการ บาดเจ็บ

(บาท)

ทุพพลภาพ

(บาท)

เสียชีวิต

(บาท)

บาดเจ็บ-ทุพพลภาพ หรือ 

บาดเจ็บ-เสียชีวิต (บาท)

วงเงินคุ้มครองเมื่อ

รวมค่าเสียหาย

เบื้องต้น

ค าสั่งนายทะเบียนที่ 

๑๕/๒๕๕๙

ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐บาท

ผู้ประสบภัยจำกรถมีสิทธิได้ค่ำชดเชยรำยวันส ำหรับกำรพักรักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำล

วันละ ๒๐๐ บำท ไม่เกิน ๒๐ วัน

เจ้ำของรถต้องท ำประกันภัยกับบริษัทประกันวินำศภัย 
❑ รถไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ๕,๐๐๐,๐๐๐  บำทต่อครั้ง
❑ รถเกิน๗ที่นั่ง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำทต่อครั้ง

ค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



ความคุ้มครองกรณทีุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ค าสั่งนายทะเบยีนที่ ๑๕/๒๕๕๙

๑. ทุพพลภาพอย่างถาวร ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน

๒. สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อ
เท้า หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน

๓. สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้าง ขาหนึ่งข้าง ตา
บอดหนึ่งข้าง ตั้งแต่ ๒ กรณีขึ้นไป  ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน

๔. กรณี ๓. กรณีใดกรณีหนึ่ง  ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน

๕. เสียชีวิต ๓๐๐,๐๐๐บาท ต่อหนึ่งคน
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การส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน และค่าปลงศพ

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ ๖
๑.รถตั้งแต่สองคันชนกัน
๒.รถทุกคันที่ชนกันมีประกัน พ.ร.บ.
๓.ไม่มีใครรับผิด

ผล
ผู้ประสบภัยทุกคนจากอุบัติเหตุครั้งนั้น (ยกเว้นผู้ขับขี่) ได้รับการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวน โดยไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิด



ความคุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์

ภำค
บังคับ

ภำค
สมัครใจ

48

ปัญหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐำนำนุรูป
ทำยำท ผู้เอำประกันภัยต้องแสดงหลักฐำนว่ำ
ผู้เสียชีวิต มีฐำนะทำงสังคมอย่ำงไร 



ความคุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ

ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ ๒๗/ ๒๕๕๔  ก ำหนดกรอบมำตรฐำนกำรพิจำรณำและจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทน

• เพื่อสร้ำงกรอบมำตรฐำนกลำงในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง คปภ. กับบริษัทประกันภัยในกำรพิจำรณำ
และจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันทุกบริษัท และทั่วประเทศ

• เพื่อลดข้อพิพำทและข้อร้องเรียน และสร้ำงกรอบกำรพิจำรณำค่ำสินไหมให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
• เสริมสร้ำงควำมเชื่อมันในระบบประกันภัยของประชำชน

บังคับใช้ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ส่วนเกินจาก พ.ร.บ.กรณีการเสียชีวิต/การทุพพลภาพถาวรของบุคคลภายนอก

จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดนี้เป็นขั้นต่ าในการจ่าย ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัย หรือ 
บริษัทประกันภัย ในการเจรจาตกลงตามวงเงินจ ากัดความรับผิดในกรมธรรม์
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การประกันภัย เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร

๑. ภำคบังคับ ๓๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน ๓๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน

๒. ภำคสมัครใจ ไม่น้อยกว่ำ
๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน (ไม่มีผู้ต้องอุปกำระ)
๓๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน (มีผู้ต้องอุปกำระ)

๓๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน

รวม ๑+๒ ไม่น้อยกว่ำ
๔๐๐,๐๐๐–๖๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน

๖๐๐,๐๐๐ บำทต่อคน
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เฉพำะบุคคลภำยนอก ไม่รวมผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ำยผิด และลูกจ้ำง บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส และบุตรธิดำของผู้ขับขี่ นั้น
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สาระส าคัญของค าสั่งนายทะเบียน 27/2554

ผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย

• สาม/ีภรรยา 

• บิดา/มารดา 

• บุตรผู้เยาว์ / บุตรที่ทุพพล
ภาพ ไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้

➢ กรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต มีผู้ขาด
ไร้อุปการะตามกฎหมาย 

บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 300,000 บาท 

➢ กรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต แต่ไม่มี
ผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย

บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท 



หลักการร่วมเฉลี่ย

• ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

มากกว่า ๑ กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่า ๆ กัน 

• อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยต่อคน
ที่ระบุไว้ในตาราง 

• ความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน จะมีไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง
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สาระส าคัญของค าสั่งนายทะเบียน 27/2554(ต่อ)



๑. การจ่ายเงินค่าขาดประโยชน์ไร้อุปการะตามค าสั่งนายทะเบียนฯ และตามที่
ก าหนดในกรมธรรม์ประกันภัย

๒. กรณีผู้เอาประกันภัยมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กรมธรรม์ก าหนด บริษัทฯ 
มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหายตามข้อสัญญาพิเศษหรือไม่ อย่างไร

๓. กรณีในความเสียหายหนึ่ง มีกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับที่ต้องรับผิดหลาย
กรมธรรม์ การจ่ายค่าชดเชยนั้น ต้องรับผิดชดใช้ทุกกรมธรรม์หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์



๔. เมื่อเกิดเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยต้องรับผิดแล้ว หากผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ
แก่บริษัทฯ ทราบล่าช้า บริษัทฯ จะน าเหตุดังกล่าวยกขึ้นเป็นเหตุปฏิเสธการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ อย่างไร

๕. หากรถยนต์คันที่บริษัทฯ รับประกันภัยไว้สูญหาย อันเกิดจากความผิดที่มิได้
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง) บริษัทฯ ต้องรับผิด
ชดใช้ทุนประกันภัยให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือไม่ อย่างไร

๖.ความรับผิดชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง มี
หลักการตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกอบคู่มือตีความอย่างไร

ประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
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THANK YOU


