
ตกลงกนัได ้ กรอก – แลก – แยกยา้ย
ไดท้นัทไีมม่ปีญัหา

ประชุมชี�แจงแนวทางปฏบิตั ิ

31 พฤษภาคม 2556
หอ้งประชุม สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย



ธรุกิจประกันภัยในประเทศจะมกีารปรับตัวป 1

มคีวามเปลี�ยนแปลงในธรุกิจประกันภัยในทกุด้านป 2

- เพื0อการแขง่ขนัเสรี /ประชาคมอาเซี0ยน (AEC) / ตอ่ตา้นกาฟอกเงนิ(ปปง)
 - เพื0อใหเ้ป็นไปตามกรอบกฎหมายและกตกิา และ ธรรมาภบิาล

- บคุลากรในธุรกจิประกนัภยัมคีวามเป็นมอือาชพี
- เทคโนโลย ี/ การบรหิารขอ้มลู /สรา้งนวตักรรม /ใช ้Social Media
- ระบบการใหบ้รกิารที0มมีาตรฐาน - เป็นสากล

ธรุกิจประกันภัยจะสร้างคณุประโยชน์อย่างแท้จริงป 3

- การแขง่ขนัดา้นราคาจะลดลง
- คณุภาพการบรกิารจะดขี ึ�น /ผูบ้รโิภคไดร้บัการตอบสนองที0เร็วขึ�น
- สรา้งคณุคา่ใหก้บัสงัคม/ประเทศ (CSR)

- บรหิารตน้ทนุ /สรา้งแบรนดแ์ละการตลาด

ที0มาและวตัถปุระสงค์

การเปลี0ยนแปลงสงัคม-ของโลก



ที0มาและวตัถปุระสงค์

                                        วตัถปุระสงค์

เพื0อสง่เสรมินโยบายของภาครฐัในการชว่ยลดปญัหาการจราจร

เพื0อลดภาระหนา้ที0ของเจา้หนา้ที0ตาํรวจจราจร และพนกังานสอบสวน ลดคดี

เพื0อความสะดวกรวดเร็วในการแยกยา้ยรถ และประหยดัเวลาสําหรบัผูเ้อาประกนั

เพื0อสรา้งภาพลกัษณ์ที0ดตีอ่ธุรกจิประกนัภยัรถยนต ์

เพื0อสรา้งความเชื0อม ั0น ไวว้างใจ ของผูเ้อาประกนัภยัและสงัคม 

เพื0อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัภยัรถยนตใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน

ชนแลว้แยกแลก
ใบเหลอืง

ชนแลว้แยกแลก
ใบเคลม

ชนแลว้แยกแลกน็อค ฟอร ์น็อค
1.10 : ตะลมุบอน

K



ชนแลว้แยก (Knock For Knock)

สญัญาสละสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายซึ0งกนัและกนั
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์

ปรบัปรงุแกไ้ข ในสญัญาขอ้ 1.  : ยอ่หนา้หรอืวรรคที0สอง  

“ท ั�งนี�ไมร่วมถงึรถชนดิ 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ ประเภทบรรทกุ ที0มนีน้กัรวมเกนิกวา่ 
3 ตนั และรถยน ั0งโดยสารที0จดทะเบยีนที0น ั0งเกนิกวา่ 15 คน รวมท ั�ง 2 ประเภทดงักลา่วไมอ่ยู่
ในบงัคบัของสญัญานี�

การลงนามในสญัญาเพิ0มเตมิ
           รถที0เขา้สญัญาคอื รถประกนัภยัประเภท 1 ขนาด 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ นํ �าหนกัไมเ่กนิกวา่ 
4 ตนั ไมเ่กนิ 20 ที0นงั

สรปุ การสละสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายซึ0งกนัและกนัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 
สําหรบัรถ 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ นํ �าหนกัไมเ่กนิ 4 ตนั โดยสารไมเ่กนิ 20 ที0น ั0ง และเอกสารแนบทา้ย ร.ย. 02

การลงนามในสญัญาเพิ0มเตมิการประกนัภยัคา่รกัษาพยาบาล(ร.ย.02)
         - สําหรบัรถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ และรถอื0นที0มกีารประกนัภยัภาคสมคัรใจและมคีวาม
คุม้ครองเพิ0มตามเอกสารแนบทา้ยวา่ดว้ยการประกนัภยัคา่รกัษาพยาบาล(ร.ย. 02)
         -   คา่รกัษาพยาบาล ไดแ้ก ่ คา่รกัษาพยาบาล คา่บรกิารทางการแพทย ์ คา่ผา่ตดัและ
คา่บรกิารอื0นๆตามที0จา่ยจรงิ ซึ0งไดเ้กดิขึ�นเนื0องจากอบุตัเิหตใุนขณะอยูใ่น หรอืกําลงัขึ�นหรอื
กําลงจากรถภายใน 12 เดอืนนบัแตว่นัเกดิอบุตัเิหต ุภายใตจ้ํานวนเงนิเอาประกนัภยัที0กําหนด
ไวใ้น ก/ธ โดยไมค่าํนงึวา่เป็นความประมาทของฝ่ายใด แตไ่มต่ดัสทิธขิองผูบ้าดเจ็บในการ
เรยีกรอ้งคา่รกัษาพยาบาลสว่นเกนิจํานวนเงนิเอาประกนัภยัจากฝ่ายที0ตอ้งรบัผดิอกีฝ่ายหนึ0ง



Work Flow ชนแลว้แยก

ผูเ้อาประกนัภยั/ผูข้บัขี0บรษิทัประกนัภยั

ออกกรมธรรมป์ระเภท 1
(4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ นํ �าหนกั 4 ตนัที0

ไมเ่กนิ 20 ที0น ั0ง)
พรอ้มจดัพมิพ ์เอกสารชนแลว้แยก

ก/ธ + เอกสารชนแลว้
แยก  + สตกิเกอร ์

ก/ธ + เอกสารชนแลว้
แยก  + สตกิเกอร ์

สง่มอบ - แนะนํา

      จดัเก็บเอกสาร
1.กรมธรรม ์
2.เอกสารชนแลว้แยก
3.สตกิเกอรต์วั K =  ตดิกระจกหนา้รถ

ชอ่งเก็บ
ของใน

รถ

เมื0อรถยนตเ์กดิเหตุ
เฉี0นวชนกนั

ตรวจสอบตูก่รณี
มเีอกสารชนแลว้แยกหรอื

สตกิเกอร ์?

ตกลงกนั
แยกรถเขา้ขา้งทาง
 และ แสดงเอกสาร

กรอกรายละเอยีดในเอกสาร 
และลงชื0อ

แลกเอกสารที0สมบูรณแ์ลว้ กบั
คูก่รณี แลว้แยกยา้ย

รบัแจง้เหต-ุ ตรวจสอบ
พจิารณาใหบ้รกิาร - แนะนํา Nโทรแจง้เหตทุนัที

ป

ป

ค

ตดิตอ่แจง้บรษิทัเพื0อ
ออกใบหลกัฐานการซอ่ม

รบัแจง้เหต ุ–เตรยีม เอกสารใบใหม่
ใหบ้รกิาร - เปิดเคลม

ค

ป ใหม่

Y

ตกลงกนัเองได้

จบ

การรบัแจง้
และแนะนํา 

1: สอบถามขอ้มลูรถและการเกดิเหต ุ
2: สอบถามลกูคา้วา่มเีอกสารชนแลว้แยก  หรอืไม ่? 
     หาก มใีหแ้นะนํา ลกูคา้ใหต้รวจสอบรถคูก่รณีวา่
     มสีตกิเกอรต์วั K  หรอืไม ่หากมใีห ้แนะนําลกูคา้วา่ 
     สามารถตกลงกนั และนํารถเขา้ขา้งทาง
3: แนะนําวธิกีารกรอกรายละเอยีดลงใน เอกสารชนแลว้
    แยก และลงลายมอืชื0อ และแลกเอกสารดงักลา่วกบั
    ทาง คูก่รณีและแยกยา้ยกนัได้
การรบัแจง้หรอืใหค้ําแนะนําตอ้งใชก้รยิาวาจาที0สขุภาพ
และใหค้ําแนะนํา หรอืใหข้อ้มลูเพื0อสรา้งความเขา้ใจใน

ระบบ ชนแลว้แยกอยา่งแทจ้รงิ หากลกูคา้ยงัตอ้งการให้
ออกบรกิาร ณ ที0เกดิเหต ุบรษิทัตอ้งออกใหบ้รกิารทนัที



ขอ้ควรปฏบิตั ิ
ของบรษิทัประกนัภยั

เม ื0อมกีารรบัประกนัภยัรถยนตต์อ้งพจิารณาถงึ
หลกัเกณฑท์ี0ชดัเจนของขอ้กาํหนดในสญัญา KFK

ควรอบรมใหพ้นกังานเคลมโดยเฉพาะพนกังานรบั
แจง้ใหร้บัทราบถงึกระบวนการและวธิกีารใชเ้อกสาร
ชนแลว้แยกเพื0อสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหก้บัลกูคา้

ฝ่ายรบัประกนัภยั

การทําประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภทหนึ0ง
ซึ0งเป็นรถยนตข์นาด 4 ลอ้ ยาง 4 เสน้ นํ �าหนกัไมเ่กนิ 

4 ตนั  ไมเ่กนิ 20 ที0น ั0ง

จดัพมิพ ์เอกสารชนแลว้แยก(Knock for Knock 
From) และ จดัเตรยีม  สตกิเกอรส์ฟี้าตวั K และ
เอกสารแนะนําการใชแ้นบไวพ้รอ้มกบักรมธรรม์

ประกนัภยัรถยนตก์อ่นสง่มอบใหล้กูคา้

ควรแจง้หรอืประชาสมัพนัธใ์หก้บัตวัแทน-นายหนา้ 
ตลอดจนพนกังานของบรษิทัใหร้บัทราบถงึ

รายละเอยีดของ การชนแลว้แยกอยา่งท ั0วถงึ

ควรแนะนําใหล้กูคา้จดัเก็บเกรมธรรมแ์ละชุดเอกสาร 
ชนแลว้แยก เก็บไวใ้นชอ่งเก็บของภายในรถ สว่น

สตกิเกอรส์ฟี้าตวั K ใหต้ดิที0หนา้กระจกรถดา้นในรถ 
ในตาํแหนง่ที0ไมป่ิดบงัทศันวสิยันก์ารขบัขี0

ฝ่ายสนิไหมทดแทน

ควรมกีารอบรมทําความเขา้ใจใหพ้นกังานไดร้บั
ทราบถงึประโยชนท์ี0แทจ้รงิของโครงการชนแลว้แยก

วธิปีฏบิตั ิ
เมื0อรถเกดิเหตเุฉี0ยวชนกนั

หากรถยนตท์ี0เฉี0ยวชนกนัน ั�นไมม่สีตกิเกอรต์ดิ
ที0หนา้กระจกรถและไมม่เีอกสารชนแลว้แยก 

ก็ใหผู้ข้บัขี0โทรศพัทแ์จง้อบุตัเิหตเุพื0อให้
บรษิทัประกนัภยัใหบ้รกิารตอ่ไป

    ใหผู้ข้บัขี0รถท ั�งสองฝ่ายตรวจสอบ
วา่รถที0เฉี0ยวกนัน ั�นมสีตกิเกอร ์
ตดิที0หนา้กระจกรถยนต ์
หรอื ม”ีเอกสารชนแลว้แยก” หรอืไม่
หากมกี็ใหด้าํเนนิการดงันี�

1. ใหผู้ข้บัขี0ท ั�งสองฝ่ายตกลงกนั
แลว้ แยกรถเขา้ขา้งทางทนัท ี
และนําเอกสาร “ชนแลว้แยก” 

ของตนเองมากรอกรายละเอยีด 
และลงชื0อในเอกสารดงักลา่ว

 2. จากน ั�นใหท้ ั�งสองฝ่ายแลก 
     เอกสาร”ชนแลว้แยก” ที0กรอก
     รายละเอยีดครบแลว้มอบใหแ้ก่

     กนั แลว้แยกยา้ยไดท้นัที
  

3. โทรแจง้บรษิทัประกนัภยัของ
     ตนเองเมื0อสะดวกเพื0อใหม้กีารนํา

     รถเขา้ทาํการซอ่มและ ออก
     “เอกสารชนแลว้แยก”ฉบบัใหม่

      ทดแทนฉบบัเดมิตอ่ไป



ตวัอยา่งการใช้
เอกสารชนแลว้แยก

บรษิัท ประกนัวนิาศภัยไทย  จํากดั
  223 ซอยรว่มฤด ีถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี

เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศัพท ์02-256-6032-8

  นาย ประกนั  แสนดี

  224 ซอยรว่มฤด ีถนนวทิย ุแขวงลมุพนิี
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์02-256-6032-8

  V 1012345                          1 มถินุายน 2557

  TOYOTA                                         1 กก 2345   กรงุเทพฯ

สว่นนี�บรษิทัประกนัพมิพอ์อกให้
ซึ0งจะตรงกบักรมธรรมป์ระกนัภยั
เอกสารนี�ใชไ้ดถ้งึวนัที0หมดอายุ

ความคุม้ครอง

สว่นที0ผูข้บัขี0รถประกนัตอ้ง
กรอก

  นาย ประเสรฐิ  แสนดี   081-XXX-XXXX

  2 ขข 6789  กรงุเทพฯ   22 กรกฎาคม  2556           7.30

  นาย ประเสรฐิ  แสนดี

  
X

มปีญัหาเร ื0องการประกนัภยั หรอืการ ใชเ้อกสารนี�  ตดิตอ่ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย  โทรศพัท ์ 02-256-6032-8



ชนแลว้แยก (Knock For Knock)

ประโยชนท์ี0ไดร้บั

สงัคม

ธรูกจิประกนัภยั

ผูเ้อา
ประกนัภยั

ไดร้บัความสะดวก ไมต่อ้งเสยีเวลา

ลดการสญูเสยี- โอกาสในการตดิตอ่ทางธุรกจิ

ไมเ่สยีอารมณ์ -ไดร้บัความพงึพอใจ

ตดัสนิใจตกลงได-้ม ั0นใจในระบบประกนัภยั

เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที0ดดีา้นสงัคม

ลดและบรรเทาปญัหาการขาดแคลน พนกังานเคลม

เพิ0มประสทิธภิาพการทาํงานของธุรกจิ

ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการตรวจสอบ - ลดความเสี0ยงของพนกังาน
เสรมิสรา้งความพงึพอใจใหผู้ใ้ชบ้รกิาร - สรา้งความเชื0อม ั0นในระบบประกนัภยั

ลดปญัหาการจราจร (รถตดิ)

ลดการสญูเสยีพลงัาน เชื�อเพลงิ

ลดขอ้พพิาท - ลดคดจีราจร

ลดงานเจา้หนา้ที0ตาํรวจ

 เสรมิสรา้งมคีวามม ั0นคงทางสงัคม



ตกลงกนัเองได้

ประชุมชี�แจงแนวทางปฏบิตั ิ

โครงการ 
“ชนแลว้แยก”

(Knock For Knock)

31 พฤษภาคม 2556
หอ้งประชุม สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย




