
การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ 

ประกาศ คปภ. เร ือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“สนิไหมฉบัไว บรษิทัม ัน่คง ประชาชนม ัน่ใจ”

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

ณ โรงแรม สำมพรำน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม : ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๑



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ

ประกาศ คปภ. เรือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

ค าส ัง่นายทะเบยีน

ที ่๗๐/๒๕๖๑

เรือ่ง ใหแ้กไ้ขแบบ ขอ้ความกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยของกรมธรรมป์ระกนัภยั

ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑

( การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ )



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ

ประกาศ คปภ. เรือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

ค าส ัง่นายทะเบยีน
ที ่๗๐/๒๕๖๑

เร ือ่ง ใหแ้กไ้ขแบบ ขอ้ความกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยของกรมธรรมป์ระกนัภยั

ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑

....................

สาระส าคญั

ขอ้ ๒. ใหย้กเลกิขอ้ความของกรมธรรม ์ตามค าส ัง่นายทะเบยีนที ่๒๒/๒๕๕๑ 
(ลว. ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๑)   

ในหมวดความคุม้ครองความรบัผดิตอ่บคุคลภายนอก 
ส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท์กุประเภท(๑)-(๖) 

ขอ้ ๓. ใหย้กเลกิความในขอ้ตกลงความคุม้ครอง ส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์และ
เอกสารแนบทา้ยของกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท์ีบ่รษิทัไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบยีน

โดยใหใ้ชค้วามตามขอ้ ๔ ของค าส ัง่นายทะเบยีนที ่๗๐/๒๕๖๑ นีแ้ทน

*ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิทีจ่ะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง*
ก) ทรพัยส์นิของผูเ้อาประกนัภยัผ็ืขบัขีท่ ีเ่ป็นฝ่ายผดิตามกฎหมาย คูส่มรส บดิา มารดา บตุรของผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัข ีน่ ัน้เป็นเจา้ของ หรอื

เป็นผูเ้ก็บรกัษา ควบคมุ หรอืครอบครอง
ข) เครือ่งช ัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิง่ ทางเดนิ สนาม หรอืส ิง่หนึง่ส ิง่ใดทีอ่ยูใ่ตส้ ิง่ดงักลา่ว อนัเกดิจากการส ัน่สะเทอืน หรอืจาก

น า้หนกัรถยนต ์หรอืน า้หนกับรรทกุของรถยนต์
ค) สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอ ืใ่ดทีน่ าตดิตวัข ึน้บนรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต ์หรอืก าลงัยกขึน้ยกลง จากรถยนตห์รอืทรพัยส์นิที่

รถยนตก์ าลงัยกจากทีห่น ึง่ไปยงัอกีทีห่น ึง่
ง) ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการร ัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถอุนัตรายทีบ่รรทกุอยูใ่นรถยนต ์เวน้แตก่ารร ัว่ไหลน ัน้เกดิจากอบุตัเิหตจุาก

รถยนต ์หรอืการร ัว่ไหลของแกส๊หรอืเชือ้เพลงิเพือ่การเดนิเครือ่งของรถยนต์



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ

ประกาศ คปภ. เรือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

ค าส ัง่นายทะเบยีน
ที ่๗๐/๒๕๖๑

เร ือ่ง ใหแ้กไ้ขแบบ ขอ้ความกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยของกรมธรรมป์ระกนัภยั

ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑

....................

สาระส าคญั

ขอ้ ๔. ใหใ้ชข้อ้ความของกรมธรรม ์ตามค าส ัง่นายทะเบยีนที ่๗๐/๒๕๖๑ นีแ้ทนขอ้ทีถ่กูยกเลกิขอ้ ๒(๑),(๓)-(๖)

“ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ บรษิทัจะรบัผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก ซึง่ผูเ้อา
ประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย และความรบัผดิของบรษิทัจะมไีมเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบไุวใ้นตาราง”

กรณีเกดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก และมกีารเรยีกคา่เสยีหายอนัเกดิจากการขาดการใชป้ระโยชนร์ถยนต ์
บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามจรงิ

ขอ้ ๕. ใหใ้ชข้อ้ความของกรมธรรม ์ตามค าส ัง่นายทะเบยีนที ่๗๐/๒๕๖๑ นีแ้ทนขอ้ทีถ่กูยกเลกิในขอ้ ๒(๒)

“ขอ้ตกลงความคุม้ครอง : บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพือ่ความสูญเสยี หรอืความเสยีหายอยา่งใดๆ อนัไดแ้กท่รพัยส์นิบุคคลภายนอก ซึง่
ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย เนือ่งจากอบุตัเิหตุอนัเกดิจากรถยนตท์ีใ่ชห้รอือยูใ่นทาง หรอืสิง่ท ีบ่รรทกุหรอืตดิต ัง้ ในรถยนตน์ ัน้

ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยัในนามผูเ้อาประกนั ความรบัผดิของบรษิทัจะมไีมเ่กนิจ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีร่ะบุไวใ้นตาราง”

กรณีเกดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก และมกีารเรยีกคา่เสยีหายอนัเกดิจากการขาดการใชป้ระโยชนร์ถยนต ์
บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามจรงิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ

ประกาศ คปภ. เรือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

ค าส ัง่นายทะเบยีน
ที ่๗๐/๒๕๖๑

เร ือ่ง ใหแ้กไ้ขแบบ ขอ้ความกรมธรรมป์ระกนัภยั และเอกสารแนบทา้ยของกรมธรรมป์ระกนัภยั

ลว. ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑

....................

สาระส าคญั

ขอ้ ๔ และ ขอ้๕. ใหใ้ชข้อ้ความของกรมธรรม ์ตามค าส ัง่นายทะเบยีนที ่๗๐/๒๕๖๑ นีแ้ทนขอ้ทีถ่กูยกเลกิ

กรณีเกดิความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของบคุคลภายนอก และมกีารเรยีกคา่เสยีหายอนัเกดิจากการขาดการใชป้ระโยชนร์ถยนต ์
บรษิทัจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามจรงิ

ในอตัราไมน่อ้ยกวา่วนัละ ๕๐๐ บาท  
: ส าหรบัรถยนตท์ีม่ที ีน่ ัง่หรอืบรรทกุผูโ้ดยสารไมเ่กนิ ๗ คน(รวมผูข้บัขี)่

ในอตัราไมน่อ้ยกวา่วนัละ ๗๐๐ บาท 
: ส าหรบัรถยนตร์บัจา้งสาธารณะทีม่ที ีน่ ัง่ไมเ่กนิ ๗ คน 

ในอตัราไมน่อ้ยกวา่วนัละ ๑,๐๐๐ บาท
: ส าหรบัรถยนตท์ีม่ที ีน่ ัง่ หรอื บรรทกุผูโ้ดยสารเกนิ ๗ คน(รวมผูข้บัขี)่  

ในกรณีบคุคลภายนอกน ัน้
มสีทิธไิดร้บัการชดใชจ้าก

กรมธรรมป์ระกนัภยั
รถยนตม์ากกวา่ ๑ ก/ธ 

ใหบ้รษิทัเฉลีย่จา่ยเทา่ๆกนั

ขอ้ ๖. ใหม้ผีลบงัคบัส าหรบัการท าสญัญาประกนัภยั ต ัง้แตว่นัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นตน้ไป

ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมส่ามารถออกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่นีใ้หใ้ชก้รมธรรมเดมิไปพลางกอ่นได ้
ท ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิ ๓๐ มถินุายน ๒๕๖๒  แตบ่รษิทัตอ้งยดึถอืตามแบบและขอ้ความทีม่กีารแกไ้ขตามค าส ัง่นี้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ

ประกาศ คปภ. เรือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

ประกาศ คปภ. 
เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการชดใชเ้งนิ หรอื 

คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภัยของ บรษัิทประกนัภันวนิาศภัย พ.ศ.2559

การควบคมุก ากบัดแูล
ของบรษัิท

ชอ่งทางการสือ่สาร
ของบรษัิท

การจัดท าคูม่อืปฏบิัตงิาน

ระบบการจัดการ
คา่สนิไหมทดแทน

การบนัทกึขอ้มลู
คา่สนิไหมทดแทน

การพจิารณา
คา่สนิไหมทดแทน

หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน

การใชบ้รกิาร
บคุคภายนอก

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

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

กรอบการตรวจสอบการปฏบิตัติามประกาศ
การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ๒๕๕๙



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”

การประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตั ิ

เร ือ่ง การชดใชค้า่ขาดประโยชนจ์ากการใชร้ถ และ

ประกาศ คปภ. เรือ่ง ..การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน ..พ.ศ.2559

คณะกรรมการบรษัิท
คณะกรรมการ

รับผดิชอบด าเนนิการตาม
ประกาศ

ระเบยีบ
วงเงนิอ านาจอนุมัติ

ระเบยีบ
Check & Balance

แตง่ตัง้
Complaint Unit

จัดใหม้ี
ระบบงานดา้นสนิไหม

จัดใหม้ี
ชอ่งการการสือ่สาร

คูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืระบบงาน

การบนัทกึขอ้มลู
คา่สนิไหมทดแทน

ระบบการจัดการ
คา่สนิไหมทดแทน

การพจิารณา
คา่สนิไหมทดแทน

+

แตง่ตัง้
มอบหมาย

ก าหนดใหพ้นัก งานถอืปฏบิตั ิ

ก าหนดอ านาจอนุมตัิ
ของพนักงานในแตล่ะระดับ

ผูอ้นุมตัเิคลม - ผูท้ าการจา่ยเงนิ
ตอ้งคนละคนกนั

จ านวนชอ่งทางการสือ่สาร
แสดงขัน้ตอน – เอกสารทีใ่ช ่
ความคุม้ครอง – ระยะเวลา
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

ผูบ้รหิารทีม่อี านาจตัดสนิใจ
ตอ้งมคีูม่อืและ

ขึน้ตอนจัดการขอ้รอ้งเรยีน
มคีณะกรรมการจัดการขอ้รอ้งเรยีน

ทีซ่บัซอ้น-จ านวนเงนิสงู
จัดการใหย้ตุภิายใน 30 วัน

การรับแจง้         เปิดเคลม          การตัง้ประมาณการ          การพจิารณา          การจา่ยคา่สนิไหมทดแทน          การตดิตาม-ออกหนังสอื  
7 วนั

มกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลง การอนุมคเิคลม-การปฏเิสธ
ออกเอกสาร

จา่ยใน 7 หรอื 15 วนั
ความถกูตอ้งครบถว้นของเชค็

-ออกหนังสอืใหต้ดิตอ่ตกลง
-หนังสอืตดิตอ่รับเงนิ/เชต็
-หนังสอืใหน้ าเชค็ขึน้เงนิ
-หนังสอืใหเ้ปลีย่นเชค็

มกีารเชือ่มตอ่ระบบเคลม-
รับประกนั-บญัชกีารเงนิ

การใชบ้รกิาร
บคุคลภายนอก

สญัญาจา้งระบ-ุคา่จา้ง-คชจ-ผูรั้บจา้งตอ้งใหถ้อ้ยค าตอ่คปภ.
หา้มบคุคลภายนอกจา่ยคสม.(ท าไดแ้ตต่อ้งไดรั้บอนุญาต)

สาระส าคญัของประกาศ คปภ. 
เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการชดใชเ้งนิ หรอื คา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภัยของ บรษัิทประกนัภันวนิาศภัย พ.ศ.2559



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธรุกิจประกันภัย

“รว่มสรา้งวฒันธรรมขบัขีป่ลอดภยั                        ประกนัภยัหว่งใยคณุ”


