
สินไหมฉับไว 
บริษัทม่ันคง ประชาชนม่ันใจ

นายตนุภัทร  รัตนพูลชัย
รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์   

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย(คปภ.)
24 ธันวาคม 2561



ท ำไมต้องท ำประกนัภยั ท ำแล้วได้อะไร 
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การชุมนุมทางการเมือง
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เหตุการณอ์ุทกภยั ปี 2554
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การชุมนุมทางการเมือง



หัวข้อบรรยาย
1) โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของด้ำนกฎหมำย คดีและคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์

2) ข้อกฎหมำย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรพิจำรณำไกล่เกล่ีย
ข้อพิพำทด้ำนกำรประกนัภยั (ท่ีควรรู้)

3) กระบวนกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำท (ในปัจจบุนั)

4) ปัญหำกำรร้องเรียนหลกั

5) ประเดน็ และแนวทำงกำรแสวงหำข้อเทจ็จริงกำรพิจำรณำข้อ
ประกนัภยั

6) กรณีศึกษำ



เลขาธิการ คปภ.

รองเลขาธิการ
ด้านก ากับ

รองเลขาธิการ
ด้านตรวจสอบ

รองเลขาธิการ
ด้านกฎหมาย คดี 
และคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกฎหมายและ
คดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

11

โครงสร้างด้านกฎหมาย คดี คุ้มครองสิทธิประโยชน์



1) อ านาจในการไกล่เกล่ียข้อพพิาท

กฎหมาย           
ที่ให้อ านาจ

• พระราชบัญญัติประกนัชีวติ พ.ศ.2535                          
ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติประกนัชีวติ    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

กฎหมาย            
ทีใ่ห้อ านาจ

• พระราชบัญญตัิประกนัวนิาศภัย พ.ศ.2535                      
แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติประกนัวนิาศภัย        
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2551



ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)

1.ระเบียบส านักงาน คปภ.ว่าด้วย

การพจิารณาข้อร้องเรียนและด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพพิาท
ด้านการประกันภัย พ.ศ.2552 ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 

พ.ศ.2552 (ส่วนกลางและภมูิภาค)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบไกล่เกลี่ย ปี 2552.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบไกล่เกลี่ย ปี 2552.pdf
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ภารกิจ

มีหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนและพจิารณาให้ความเป็นธรรมกรณี
พพิาทเก่ียวกับสัญญาประกันภยั ระหว่างผู้เอาประกันภยั ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสัญญาประกันภยักับ
บริษัทประกันภยั ผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ทางwebsite ของ

ส านักงาน คปภ. ยื่นหนังสือร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเอง
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•                                                
        
• web site www.oic.or.th
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ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)

2. ระเบียบส านักงาน คปภ.

ว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพพิาทด้านการประกันภยั พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบไกล่เกลี่ย ปี 2559.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบไกล่เกลี่ย ปี 2559.pdf
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วัตถุประสงค์
• น ำระบบไกลเ่กลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกนัภยัโดยผู้ช ำนำญกำร เพื่อแก้ไขปัญหำ

เร่ืองร้องเรียนด้ำนกำรประกนัภยัให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
• เป็นทำงเลือกให้กบัประชำชนที่เป็นผู้ เอำประกนัภยั ผู้ รับประโยชน์ตำมสญัญำ

ประกนัภยั
• รักษำควำมสมัพนัธ์ทัง้สองฝ่ำย 

ประโยชน์
• ลดปริมำณเร่ืองพิพำทที่จะน ำไปสูก่ระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ที่มีค่ำใช้จ่ำยและใช้

เวลำนำน และประหยดัคำ่ใช้จ่ำยของคูก่รณี
• เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองประชำชนในวงกว้ำง
• ดแูลผู้บริโภคแบบเชิงรุกและครบวงจร ตัง้แตก่ระบวนกำรต้นน ำ้ถึงปลำยน ำ้
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ผู้ ร้องเรียน
ได้ยื่นเร่ืองร้องเรียน

ส ำนกังำน คปภ. 
รับเร่ืองร้องเรียนไว้

ด ำเนินกำรไกลเ่กลีย่
ข้อพิพำทโดยเจ้ำหน้ำที่

ยตุิ ไมย่ตุิ

ท ำสญัญำ
ประนีประนอมยอมควำม

ส ำนกังำนสอบถำมคูก่รณีถึง
ควำมประสงค์ในกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรไกลเ่กลีย่

คูก่รณีทัง้สองฝ่ำยประสงค์
เข้ำสูก่ระบวนกำรไกลเ่กลี่ย

ส ำนกังำนแตง่ตัง้ผู้ ไกลเ่กลีย่ จำกผู้ทรงคณุวฒุิที่ได้ขึน้
ทะเบียนรำยช่ือเป็นผู้ไกลเ่กลีย่กบัส ำนกังำน

เร่ิมท ำกำรไกลเ่กลีย่ภำยใน 7 วนั 
นบัแตว่นัแตง่ตัง้ผู้ ไกลเ่กลี่ย

สำมำรถตกลงระงบัข้อพิพำทได้

ท ำสญัญำประนีประนอมยอมควำม

ด ำเนินกำรไกลเ่กลีย่
ให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนั สำมำรถขยำย
เวลำได้ครัง้ละ 15 วนั 
ไมเ่กิน 2 ครัง้

คูก่รณีทัง้สองฝ่ำย
หรือฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
ไมป่ระสงค์เข้ำสู่
กระบวนกำร
ไกลเ่กลีย่

ไมส่ำมำรถระงบัข้อพิพำทได้

กระบวนกำรไกลเ่กลีย่สิน้สดุ
และเร่ืองร้องเรียนเป็นท่ียตุิ

ยตุิกระบวนกำรไกลเ่กลีย่

ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบส ำนกังำน 
คปภ. วำ่ด้วยกำร

พิจำรณำ
ข้อร้องเรียนและ
ด ำเนินกำร

ไกลเ่กลีย่ข้อพิพำท
ด้ำนกำรประกนัภยั 
พ.ศ.2552 ตอ่ไป

แผนผงักระบวนกำรไกลเ่กลี่ยข้อพิพำทโดยผู้ช ำนำญกำร



ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)

3. ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 

พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ลงวันที่ 7 กันยายน 2553

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบอนุญาโตตุลาการ ปี 2553.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบอนุญาโตตุลาการ ปี 2553.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบอนุญาโตตุลาการ ปี 2553.pdf
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คณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการ

อ านาจหน้าที่
คณะกรรมการ

• ประกอบด้วย เลขำธิกำร เป็นประธำน ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำย
กฎหมำยและคดี ผู้แทนสนง.ศำลยตุิธรรม ผู้แทนสนง.อยักำร
สงูสดุ นำยกสมำคมประกนัวินำศภยั นำยกสมำคมประกนัชีวิต
ไทย นำยกสมำคมนำยหน้ำประกนัภยัไทย ผู้ทรงคณุวฒิุ 3 คน 
และผอ.ส ำนกักฎหมำยและคดี

• มีวำระครำวละ 4 ปี เม่ือครบวำระแล้ว อำจได้รับกำรแตง่ตัง้เป็น
กรรมกำรอีกได้

•ก ำหนดสถำนท่ีท ำกำรอนญุำโตตลุำกำร
•ก ำหนดอตัรำคำ่ป่วยกำรอนญุำโตตลุำกำร คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำ และอตัรำกำรวำงเงินเป็นหลกัประกนั
•ให้ค ำแนะน ำหรือให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัระเบียบอนญุำโตตลุำกำร
•ให้ค ำแนะน ำหรือให้ควำมเหน็ชอบบคุคลท่ีเหมำะสมจะท ำหน้ำท่ีเป็น
อนญุำโตตลุำกำร ส ำนกังำน คปภ.
•ออกประกำศ ก ำหนดระเบียบตำ่งๆ เพ่ือปฏิบตัิกำรตำมระเบียบ
อนญุำโตตลุำกำรนี ้



กระบวนการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีอนุญาโตตุลาการ
❖ การน าข้อพพิาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

• ผู้ เสนอข้อพิพำท ท ำค ำเสนอตำมแบบพิมพ์ที่ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด

• ผู้คดัค้ำน ย่ืนค ำคดัค้ำนตำมแบบพิมพ์ที่ก ำหนด ภำยใน 15 วนั นบัแตไ่ด้รับค ำเสนอข้อพำทพำท 
(ขอขยำยได้ไม่เกิน 15 วนั) 

• ผู้ เสนอข้อพิพำทและผู้คดัค้ำน สำมำรถแตง่ตัง้บคุคลเพื่อช่วยเหลือในกระบวนพจิำรณำได้ 

❖ การประนอมข้อพพิาทก่อนตัง้อนุญาโตตุลาการ 

• ระเบียบส ำนกังำน คปภ. ว่ำด้วยอนญุำโตตลุำกำร(ฉบบัท่ี 2) ข้อ 26

• ระเบียบส ำนกังำน คปภ. ว่ำด้วยกำรประนอมข้อพิพำทในกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร 
พ.ศ.2553 ข้อ 3
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      15     ส่วนอนุญำโตตลุำกำร     นักกฎหมำยและคดี  

 

       15     
  

                                                                                    

  
         
 
 
                                                                                        
          
                     
  
                                                                                                                                                 
  

 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
ภำยใน 1 วนั 
                       

                                                                                             
                                                                                                                                                              

 
   
                               
                                      
                                       

                                            

 
ชนะพล มหำวงษ์ 
 อ.ส่วนอนุญำโตตลุำกำร      
ส ำนักกฎหมำยและคดี 

 

คู่พิพำท 
ตกลงกนัไม่ได้ 

                    

                     

 
 

คู่พิพำทตั  งบุคคล ูท้ ำหน้ำท่ี
อนุญำโตตลุำกำร พรอ้มก ำหนด
วนัพิจำรณำนัดแรก 

กระบวนพิจำรณำในชั  นอนุญำโตตลุำกำร เช่น 
ตรวจสอบเอกสำรต่ำง , กำรส บพยำน,กำรจดัท ำ
หนังส อขอควำมรว่มม อพยำน/ขอควำมรว่มม อศำล 

 

เสนอเลขำธิกำรเพ ่อเหน็ชอบ
ค่ำใช้จ่ำยและค นเงิน
หลกัประกนัแก่คู่พิพำท 
 

เสนอเลขำธิกำรลงนำมหนังส อ   
ส่งส ำเนำค ำชี ขำดให้แก่คู่พิพำท 
 
 

                                       
                                      
                                               

 

 ูเ้อำประกนัภยั 

               

             
                 
              
               

   .    .     /
             .
       /          
   .    

กำรด ำเนินกระบวนกำร
ในชั  นพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

ให้ค ำปรกึษำแนะน ำ / พิจำรณำรบั       
ค ำเสนอข้อพิพำทและวำงเงินหลกัประกนั 

 

บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัข้อพิพำทใน
ทะเบียนและระบบคอมพิวเตอร ์

 

                        
                    

 

ก่อนหร อวนัตั  งอนุญำโตตลุำกำร    
หำกคู่พิพำทตกลงกนัได้/ท ำสญัญำ
ประนีประนอมยอมควำม/ อนค ำเสนอ
ข้อพิพำท 

พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีนัดพร้อม
คู่พิพำทเพ ่อตั  งอนุญำโตตลุำกำร 

 

ให้บริษทัประกนัภยัย ่นค ำคดัค้ำน
พร้อมกบัวำงเงินหลกัประกนั 

เสนอเลขำธิกำรเพ ่อเหน็ชอบ
ค่ำใช้จ่ำยและค นเงินหลกัประกนั 
แก่คู่พิพำท 

 

 

อนุญำโตตลุำกำรมีค ำชี ขำดตำมสญัญำ
ประนีประนอมยอมควำม (คู่พิพำทมีควำม
ประสงค)์ 
 

 

- ส่วนอนุญำโตตลุำกำร
(ส่วนกลำง) 

- ส ำนักงำน คปภ. ภำค 1 
(จ.เชียงใหม่) 

- ส ำนักงำน คปภ. ภำค 9 
(จ.สงขลำ) 

 
 

ขั  นตอนและระยะเวลำกระบวนกำรระงบัข้อพิพำท
ด้วยวิธีอนุญำโตตลุำกำร ของ ส ำนักงำน คปภ. 

 



ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)(ต่อ)

4.ประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงนิ หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท
ประกันวนิาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

5.ประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงนิตามสัญญาประกันภยัชีวติ ของบริษัทประกันชีวติ พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ประกาศชดใช้เงินประกันวนาศภัย พ.ศ.2559.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ประกาศชดใช้เงินประกันชีวิต พ.ศ.2559.pdf


• ก ำหนดหน้ำที่ในกำรบริหำรจดักำร เม่ือมีกำรเรียกร้องคำ่สนิไหมทดแทนตำม
เง่ือนไขกรมธรรม์ 

• บริษัทประกนัภยั ต้องจดัให้มีคณะกรรมกำรท่ีประกอบด้วยบคุคลจำกหลำยๆสว่น
งำน เช่น ฝ่ำยสนิไหมทดแทน ฝ่ำยรับประกนัภยั ฝ่ำยกำรตลำด เป็นต้น เพ่ือ
พิจำรณำทบทวนกำรชดใช้คำ่สนิไหมทดแทนตำมเง่ือนไขกรมธรรม์อีกครัง้ 

• ก ำหนดหน้ำที่ให้บริษัทประกนัภยัติดตำมและด ำเนินกำรเก่ียวกบัจ ำนวนเงินคำ่
สนิไหมทดแทนท่ีลว่งพ้นอำยคุวำม 

• ก ำหนดให้บริษัทประกนัภยัจดัท ำคูมื่อกำรท ำงำน ในกำรพิจำรณำคำ่สินไหม
ทดแทน ซึง่สำมำรถน ำสง่ให้แก่นำยทะเบียนได้
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สาระส าคัญ



ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)(ต่อ)

6.ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิง
การคืนเบีย้ประกันภยัของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน 
พ.ศ. 2549 

7. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการใช้เงนิหรือประวิงการคืนเบีย้
ประกันภยัของบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ประวิงประกันวินาศภัย.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ประวิงประกันชีวิต.pdf
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• แตง่ตัง้โดยรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั
• มีจ ำนวน 3 คน และคนหนึง่ต้องเป็นพนกังำนสอบสวนตำม        

ป.วิ.อำญำ
• ปัจจบุนั ได้แก่  ท่ีปรึกษำกฎหมำย สนง.ปลดักระทรวงกำรคลงั 

เลขำธิกำร คปภ. และ รองผู้บงัคบักำรกองบงัคบักำรปรำบปรำม
กำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ

คณะกรรมการเปรียบเทยีบ 



ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)(ต่อ)

8.ค าส่ังนายทะเบียน ที่ 27/2554 เร่ือง ให้แก้ไขแบบ
ข้อความกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์
รวมการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ และพกัิดอัตราเบีย้
ประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่งที่ 27-2554.pdf
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สาระส าคัญของค าส่ังนายทะเบียน 27/2554

ผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย

• สามี/ภรรยา 

• บดิา/มารดา 

• บุตรผู้เยาว์ / บุตรที่
ทุพพลภาพ ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้

➢ กรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิต มีผู้
ขำดไร้อปุกำระตำมกฎหมำย 

บริษัทต้องจ่ำยคำ่สนิไหมทดแทนไม่
น้อยกว่ำ 300,000 บำท 

➢ กรณีผู้ประสบภยัท่ีเสียชีวิต แตไ่ม่
มีผู้ขำดไร้อปุกำระตำมกฎหมำย

บริษัทต้องจ่ำยคำ่สนิไหมทดแทนไม่
น้อยกวำ่ 100,000 บำท 



หลักการร่วมเฉล่ีย

• ในกรณีท่ีบคุคลภำยนอกนัน้มีสทิธิได้รับกำรชดใช้จำกกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์

มำกกว่ำ ๑ กรมธรรม์ประกนัภยั บริษัทจะร่วมเฉล่ียจ่ำยเทำ่ ๆ กนั 

• อยำ่งไรก็ตำม ควำมรับผิดของบริษัทตอ่คนจะมีไมเ่กินจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัต่อ
คนที่ระบไุว้ในตำรำง 

• ควำมรับผิดของบริษัทตอ่ครัง้ในกรณีมำกกวำ่หนึง่คน จะมีไมเ่กินจ ำนวนเงินเอำ
ประกนัภยัตอ่ครัง้ที่ระบไุว้ในตำรำง
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สาระส าคัญของค าส่ังนายทะเบียน 27/2554(ต่อ)



ระเบียบส านักงาน คปภ.(ที่ควรรู้)(ต่อ)

9.ระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยแนวทางการพจิารณาข้อ
ร้องเรียนและด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพพิาทด้านการประกันภัยรถยนต์ 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

**สูตรการค านวณฐานานุรูปตามหลักทุนมนุษย์**

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ระเบียบฐานานุรูป.pdf
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/สูตรคำนวณฐานานุรูป.xls


2) กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

• ทางโทรศัพท์ทุกประเภท 
• Web board ของWWW.oic.or.th

• E-mail: ppd@oic.or.th

ช่องทางการ
ร้องเรียน

• ร้องเรียนเป็นหนังสือทุกประเภท
• เดนิทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง
•มอบอ านาจให้ผู้อ่ืน

สะดวกที่ไหน 
ไปที่น่ัน
ไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

http://www.oic.or.th/


การด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพพิาท

1. สายด่วน คปภ. 1186 

2. ทางด่วนประกันภยั  

3.การนัดพร้อม เปิดทางเลือกให้ผู้ร้องเรียนเลือกฯ



ช่องทาง (ทางด่วนประกนัภัย)

2. ทางด่วนประกนัภยั  ให้บริษัทจัดท ารายช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์
ของพนักงานประจ าหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน
- เพ่ือการติดต่อประสานงานกบัส านักงาน คปภ.
- เพ่ือระงับข้อพพิาทด้วยความรวดเร็ว โดยประสานงานกบับริษัท                  
ทีถู่กร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทีห่น่วยควบคุมคุณภาพของบริษัท    
หรือที่หน่วย Complain Unit

- เน้นลดเร่ืองร้องเรียนทีไ่ม่มีข้อเทจ็จริงไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน                   
มูลหนีเ้รียกร้องไม่มาก  



3)ปัญหาการร้องเรียนหลกั

กรมธรรม์
ประกันภยั

ความชัดเจน การเข้าใจผิด การเสนอขายผิด

ข้อกฎหมาย ประมวล
กฎหมายแพ่งฯ

การกระท าที่ขัด
กฎหมาย/ศีลธรรม

สิทธ์ิในการ
เรียกร้อง

ข้อเทจ็จริง ต้องรับผิดชอบ
หรือไม่?

เสียหาย
เท่าไร?

ค่าขาด
ประโยชน์

การร้องเรียนตัวแทนนายหน้า



4) แนวทางการแสวงหาข้อเทจ็จริงการประกันภยั

ประกันภยัคุ้มครอง ?

ทรัพย์สิน

บุคคล

ความรับผิด



การประกนัภัยทรัพย์สิน

เป็นการก่อการร้าย
หรือไม่

ผู้เอาประกันภยัมี
ส่วนท าให้เสียหาย

หรือไม่

ผู้รับประโยชน์มีส่วน
ร่วมในการก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือไม่

เงื่อนไขกรมธรรม์+ผลการสอบสวน



การประกันภยัเกี่ยวกับบุคคล

ถาม
แพทย์

•โรค สาเหตุการบาดเจบ็
•ประวัตกิารรักษา

ถาม
พนักงาน
สอบสวน

•ผลคดี การมีส่วนร่วม
กระท าความผิด



การประกันภยัความรับผิด

สอบถาม
ความเหน็

ผลการ
สอบสวน

การส่ง
ฟ้องคดี



5) กรณศึีกษาการประกนัภัยรถ

รถไม่มีประกันภัย
ผู้ขับข่ี/นายจ้างรับผิดชอบ (กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ)

รถมีประกันภัย
มี พ.ร.บ. มีประกันภัยภาคสมัครใจ

ก.รถยนต์เกดิความเสียหายไม่มีคู่กรณี
ผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร/บุคคลภายนอก



รถมีประกันภยัฝ่ายเดียว
ผู้ขับข่ี/นายจ้างรับผิดชอบ (กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ)

รถมีประกันภยัทุกฝ่าย
มี พ.ร.บ. มีประกันภยัภาคสมัครใจ

ข.รถยนต์เกดิความเสียหายมีคู่กรณี

ผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร/บุคคลภายนอก



จ านวนค่าเสียหายที่ผู้ประสบภยัจะได้รับ
ความเสียหายของผู้ขับข่ี
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ผู้ขบัขี่ วงเงนิคุ้มครอง หมายเหตุ
1.ล้มเอง เป็นฝ่ายผดิหรือไม่มใีครต้องรับผดิ (ไดรั้บเฉพาะค่าเสียหายเบ้ืองตน้)

- บาดเจ็บ เบิกค่ารักษาตามจริงได้ไม่เกนิ 30,000 บาท

- เสียชีวติ เบกิค่าปลงศพ 35,000 บาท

- บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวติ เบกิรวมกนัไม่เกิน 65,000 บาท

2. เป็นฝ่ายถูก(มคู่ีกรณ)ี

- บาดเจ็บ เบกิค่ารักษาตามจริงได้ไม่เกนิ 80,000 บาท ฝ่ายผดิรับผดิชอบ

- สูญเสียอวยัวะ 200,000-300,000 
บาท

(รวมค่าเสียหายเบ้ืองตน้)

- เสียชีวติ/ทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาท ฝ่ายผดิรับผดิชอบ

- บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวติ เบกิรวมกนัไม่เกิน 300,000 บาท ฝ่ายผดิรับผดิชอบ



ความเสียหายของผู้โดยสาร
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ผู้โดยสาร วงเงนิคุ้มครอง หมายเหตุ

1. กรณไีม่มผู้ีใดต้องรับผดิ

- บาดเจ็บ เบกิค่ารักษาตามจริงได้ไม่เกนิ 30,000 บาท

- เสียชีวติ เบกิค่าปลงศพ 35,000 บาท

- บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวติ 65,000 บาท

2. กรณผู้ีขบัขีเ่ป็นฝ่ายผดิฝ่ายเดยีว

- บาดเจ็บ เบกิค่ารักษาตามจริงได้ไม่เกนิ 80,000 บาท

- สูญเสียอวยัวะ 200,000-300,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบ้ืองตน้)

- เสียชีวติ /ทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบ้ืองตน้)

- บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวติ เบกิรวมกนัไม่เกนิ 300,000 บาท (รวมค่าเสียหายเบ้ืองตน้)

จ านวนค่าเสียหายทีผู้่ประสบภยัจะได้รับ



ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคสมคัรใจ

กรมธรรม์ประกนัภัยรถยนต์มาตรฐาน มี 5 แบบ(ประเภท)
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การประกนัภัยรถประเภท 1 การประกนัภัยรถประเภท 2

1. คุ้มครองความรับผดิต่อชีวติ ร่างกาย หรือ
อนามัยของบุคคลภายนอก(ไม่ต ่ากว่า 300,000 
บาท/คน)
2. คุ้มครองความรับผดิต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
3. คุ้มครองความรับผดิต่อรถยนต์คนั                          
เอาประกนัภัย(อุปกรณ์/เคร่ืองตกแต่ง/                        
ส่ิงที่ประจ ารถ)
4. คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้                
ตัวรถคนัเอาประกนัภัย    
(มี/ไม่มีเอกสารแนบทา้ย)

1. คุ้มครองความรับผดิต่อชีวติ ร่างกาย หรือ
อนามัยของบุคคลภายนอก (ไม่ต ่ากว่า 300,000 
บาท/คน)
2. คุ้มครองความรับผดิต่อทรัพย์สิน ของ
บุคคลภายนอก 
3. คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้                
ตัวรถคนัอาประกนัภัย 
(มี/ไม่มีเอกสารแนบทา้ย)



1. คุ้มครองความรับผดิต่อชีวติ ร่างกาย   
หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
(ไม่ต ่ากว่า 300,000 บาท/คน)

2. คุ้มครองความรับผดิต่อทรัพย์สินของ 
บุคคลภายนอก 
(มี/ไม่มีเอกสารแนบทา้ย)
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คุ้มครองความรับผดิต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก เม่ือรถยนต์คนัที่เอา
ประกนัภัยไปก่อให้เกดิความเสียหาย
แก่รถยนต์หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
บริษัทจะรับผดิชอบไม่เกนิ 100,000 
บาท/อุบัติเหตุ แต่ละคร้ัง
หมายเหตุ รับประกนัภยัเฉพาะ รถเก๋ง                     
รถปิกอพั  และรถตู้

การประกนัภัยรถประเภท 4การประกนัภัยรถประเภท 3



1. คุ้มครองความรับผดิต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

ของบุคคลภายนอก (ไม่ต ่ากว่า 300,000 บาท/คน)

2. คุ้มครองความรับผดิต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

3. กรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้  (จ ากดัวงเงนิ

4. ความเสียหายต่อรถยนต์คนัเอาประกนัภัย(จ ากดัวงเงิน)

เฉพาะการเฉ่ียวชนทีป่รากฏคู่กรณีในทีเ่กดิเหตุและเป็นยานพาหนะทางบกเท่าน้ัน

(รถเก๋ง รถปิกอพัส่วนบุคคล และม/ีไม่มีเอกสารแนบท้าย)

45
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หำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

www.oic.or.th
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