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สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

 
ความเป็นมา 
 จากกรณีที่รถมีประกันภัยทั้งสองฝ่าย เกิดเหตุเฉี่ยวชนกันท าให้เกิดความเสียหายของรถทั้ง
สองฝ่าย หลังจากท่ีบริษัทประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับรถที่เอาประกันภัยของตนเองแล้ว ก็
มีสิทธิตามกฎหมายในการรับช่วงสิทธิ์ไล่เบี้ยคืนบริษัทประกันภัยที่คู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ส่งผลให้เกิดการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างกันเองของบริษัทประกันภัยเป็นจ านวนมากตามจ านวนอุบัติเหตุที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงได้เกิดการรวมตัวของบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ ร่วมตกลงกันที่จะไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติและลดต้นทุนการด าเนินการ เนื่องจากไม่
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบซ่อมรถที่
เอาประกันภัยของตนเอง โดยมีวิวัฒนาการการลงนามร่วมกันดังนี้ 

1. ปี พ.ศ. 2531  มีการร่วมลงนามสัญญาไม่เรียกร้องค่าเสียหายซี่งกันและกัน ส าหรับรถเก๋งนั่ง
ส่วนบุคคลรหัส 1.10 โดยมีบริษัทร่วมลงนาม 10 บริษัทได้แก่ กรุงเทพ คุ้มภัย ไทยประสิทธิ ไทยวิวัฒน์ 
นิวแฮมเชอร์ น าสิน ไพศาล สากล สหวัฒนา สามัคคี  

2. ปี พ.ศ. 2533 มีการร่วมลงนามสัญญาไม่เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันส าหรับรถประเภท
รวม กับรถประเภทรวม โดยมีบริษัทร่วมลงนาม 7 บริษัท ได้แก่ คุ้มเกล้า น าสิน นารายณ์        พิพัทธ์ 
รัตนโกสินทร์ วิริยะ สินมั่นคง  

3.  ปี พ.ศ. 2538 มีการร่วมลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตาม
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อสัญญา จากเดิมคือ ค าว่า “ไม่เรียกร้อง” เป็นค าว่า 
“สละสิทธิเรียกร้อง” และสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ ได้จ ากัดเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 1.10) เท่านั้น โดยมีบริษัทสมาชิกร่วมลงนาม 58 
บริษัท 

4. ปี พ.ศ. 2539 มีการจัดลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตาม
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ เป็นประธานใน
พิธีลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 ณ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยในวันดังกล่าวมี
บริษัทสมาชิกร่วมลงนามสัญญา 58 บริษัท และมีการลงนามเพ่ิมเติมในปี 2541 จนถึงปี 2549 อีกรวม
เป็นทั้งสิ้น 69 บริษัท ซึ่งสัญญาดังกล่าวขยายเพ่ิมจากเดิมเมื่อปี 2538 ส าหรับรถชนิด 4 ล้อ ทุกประเภท 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสียหายรวม (ประเภท 1) ที่มีน้ าหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน 
และ รถนั่งโดยสารที่จดทะเบียนที่นั่งไม่เกิน 15 คน และต่อมา ปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด
อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยมีการปรับขนาดของรถประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงรถยนต์นั่งและบรรทุกที่มี
ขนาด 4 ล้อด้วย ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2545 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้าย
สัญญา จากเดิมรถบรรทุกน้ าหนักไม่เกิน 3 ตัน รถโดยสารนั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง ขยายมาเป็น รถบรรทุก
น้ าหนักไม่เกิน 4 ตัน รถโดยสารนั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง ซึ่งการขยายเพ่ิมเติมดังกล่าว สมาคมฯ ได้มีหนังสือ
แจ้งเวียนบริษัทสมาชิกเชิญชวนลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาฯ รวมทั้งบันทึกเพ่ิมเติม
ดังกล่าวได้เพ่ิมเติม (ข้อ 2 วรรค 2) การสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามความในวรรคแรก
ให้หมายความรวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของผู้ร่วมสัญญา และบุคคลซึ่งต้องรับผิดต่อ
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เหตุละเมิดดังกล่าวด้วย “เพียงเท่าจ านวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ของผู้ร่วมสัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดเท่านั้น” ด้วย 
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สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

 
ท าที่กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 

 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งปรากฏนามท้ายสัญญานี้ เพ่ือตกลงสละ
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลผูกพัน บริษัทผู้เข้าร่วมลงนามนับแต่วันที่
บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมลงนามในสัญญานี้ ซึ่งผลผูกพันตามสัญญาดังกล่าวให้มีผลผูกพันต่อบริษัทที่เข้าร่วม
ลงนามอยู่ก่อนแล้ว และท่ีจะเข้าร่วมลงนามในภายหลัง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ในสัญญาฉบับนี้ 
 รถยนต์ หมายความว่า รถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับผู้เข้าร่วมสัญญาแต่ละฝ่ายเฉพาะประเภท
รถยนต์ ชนิด 4 ล้อ ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ ส่วนควบ ข้อความ ตรา เครื่องหมาย เครื่องตกแต่ง และ
เครื่องอ านวยประโยชน์ติดประจ าอยู่ 
 ทั้งนี้ไม่รวมถึงรถชนิด 4 ล้อ ประเภทบรรทุก ที่มีน้ าหนักรวมเกินกว่า 3 ตัน และรถนั่งโดยสารที่
จดทะเบียนที่นั่งเกินกว่า 15 คน รวมทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของสัญญานี้ 
 ค่าเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายเฉพาะต่อรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสียหายรวม (ประเภท 1) ของผู้ร่วมสัญญาเท่านั้น 
 ค่าเสียหายส่วนแรก หมายความว่า จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนแรก
ของความเสียหาย 
 
 ข้อ 2. ผู้ร่วมสัญญาตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันต่อรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการชน
หรือความพยายามหลีกเลี่ยงการชน หรือเกิดจากการใช้รถ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา
ประกันภัยไว้กับผู้ร่วมสัญญา โดยผู้ร่วมสัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในความเสียหายของรถยนต์ที่ตนรับ
ประกันภัยไว้ภายใต้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ค านึงว่าจะเป็น
ความประมาทของฝ่ายใด 
 การสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามความในวรรคแรกให้หมายความรวมถึง การ
สละสิทธิเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของผู้ร่วมสัญญา และบุคคลซึ่งต้องรับผิดต่อเหตุละเมิดดังกล่าวด้วย 
 
 ข้อ 3. ผู้ร่วมสัญญาตกลงว่าสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกินจ านวน
เงินเอาประกันภัยกับผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 ข้อ 4. ค่าเสียหายส่วนแรกที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละฝ่าย ผู้
ร่วมสัญญาตกลงว่าไม่ต้องน ามาชดใช้ให้ผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
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 ข้อ 5. สัญญานี้ไม่มีผลบังคับ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ร่วมสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ การเรียกร้องค่าเสียหายให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 ข้อ 6. ผู้ร่วมสัญญาตกลงจะแสดงหลักฐาน การรับประกันภัยและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 ข้อ 7. เมื่อเกิดกรณีพิพาทจากสัญญาฉบับนี้ ผู้ร่วมสัญญาตกลงกันว่า ให้เสนอข้อพิพาทต่อ
ส านักงานอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกันวินาศภัย 
 
 ข้อ 8. ผู้ร่วมสัญญาอาจบอกเลิกสัญญานี้ก็ได้ โดยมีหนังสือบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาแจ้งให้
นายกสมาคมประกันวินาศภัยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันที่การบอกเลิกสัญญามีผล
บังคับและผลของการบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล 
 
 ข้อ 9. ผู้ร่วมสัญญาตกลงให้สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันนี้ เริ่มมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไป  
 ผู้ร่วมสัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทุกฝ่าย จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้าย 
สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 

ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
 

ท าที่ สมาคมประกันวินาศภัย                
 
 บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมฉบับนี้ ท าขึ้นเพ่ือแสดงข้อตกลงเพ่ิมเติมระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งปรากฎนามท้ายสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ซึ่งท าที่กรมการประกันภัยฉบับ  ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2539 เป็นต้นมา ดังมีรายละเอียด
ข้อตกลงเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้                                     
 
 ข้อ 1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1 วรรค 2 และวรรค 3 ของสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ซึ่งกันและกัน ฉบับข้างต้น และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 (ข้อ 1 วรรค 2) “ทั้งนี้ไม่รวมถึงรถที่จดทะเบียน น้ าหนักรวมเกินกว่า 4 ตันหรือที่จดทะเบียนที่
นั่งเกินกว่า 20 คน รถทัง้สองประเภทดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของสัญญานี้ 
 (ข้อ 1 วรรค 3) “ค่าเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายเฉพาะต่อรถยนต์ที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 ของผู้ร่วมสัญญาเท่านั้น 
 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 วรรค 2 ของสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน
ฉบับข้างต้น และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 (ข้อ 2 วรรค 2) “การสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามความในวรรคแรกให้
หมายความรวมถึงการสละสิทธิเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของผู้ร่วมสัญญา และบุคคลซึ่งต้องรับผิดต่อ
เหตุละเมิดดังกล่าวด้วย เพียงเท่าจ านวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ของผู้ร่วมสัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดเท่านั้น 
 

ข้อ 3. บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป 
 
 ผู้ร่วมสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้ง
หมดแล้ว เห็นตรงตามเจตนาของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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บันทึกข้อตกลง 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย 

 
ความเป็นมา 
 ก่อนปี 2540 การด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยยังไม่มีการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะยึดถือประเพณีปฏิบัติระหว่างกันสองฝ่าย และ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในการเจรจาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน แต่
หลังจากนั้นธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จ านวนเรื่องที่
เรียกร้องระหว่างกันของบริษัทประกันวินาศภัยมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เรียกร้องเรียกร้องระหว่างกันมีไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ระหว่างกัน รวมถึงมีข้อโต้แย้งในเรื่องของเอกสารและจ านวนเงินที่จะชดใช้ระหว่างกันด้วย ดังนั้นจึงได้มี
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เรียกร้องของบริษัทประกันภัยในการร่วมกันหารือและตกลงชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนระหว่างกัน ส่งผลถึงการจัดตั้งชมรมสินไหมทดแทน เพ่ือเป็นคณะท างานที่มาร่วมกันก าหนดกฎ 
กติกา ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน เพ่ือให้การด าเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน
เป็นไปโดยรวดเร็ว และลดข้อโต้แย้งต่างๆ เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเดียวกัน ซึ่งต่อมาได้มี
การร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2540 ณ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมการประกันภัยนายพิพรรธน์ 
อินทรศักดิ์ เป็นประธานในพิธี มีบริษัทร่วมลงนาม 57 บริษัท และทยอยลงนามเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน
รวม 64 บริษัท 
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บันทึกข้อตกลง 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย 

 
      ท าที่ กรมการประกันภัย 

 
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้กระท าขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัย ซึ่งปรากฏนามท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าท้ังสองฝ่ายและเพ่ือรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีต่อวงการประกันภัย โดยให้ถือ
ว่าบันทึกข้อตกลงนี้มีผลผูกพันบริษัทผู้เข้าร่วมลงนาม นับแต่วันที่บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงนี้ ซึ่งผลผูกพันตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้มีผลผูกพันต่อบริษัทที่เข้าร่วมลงนามอยู่ก่อนแล้ว 
และท่ีจะเข้าร่วมลงนามในภายหลัง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1.  อายุความ 
  ในการด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ใช้อายุความประกันภัยค้ าจุน 2 ปี 
 
 ข้อ 2.  การตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
  ต้องแยกพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ 
  2.1 ผู้ขับขี่รถฝ่ายใดยอมรับผิด และออกหนังสือยอมรับผิดหรือเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษรในการยอมรับผิด ก็ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายประมาท 
  2.2 ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวนว่าเปรียบเทียบปรับฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นฝ่าย
ผิด 
  2.3 หากไม่มีฝ่ายใดยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ ให้ถือผลคดีอาญาเมื่อคดี
ถึงท่ีสุดเป็นข้อชี้ขาด โดยไม่ต้องด าเนินคดีทางแพ่ง 
  2.4 ในกรณีที่ผลคดีอาญาไม่สิ้นสุดภายในก าหนดอายุความตามข้อ 1. ก็ไม่ตัดสิทธิให้
คู่กรณีไปใช้สิทธิทางแพ่ง 
 
  ข้อ 3. เรื่องใบอนุญาตขับขี ่
  3.1 ในกรณียังไม่มีการตรวจสอบใบขับข่ี อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
บริษัทผู้เสียหาย หรือกรณีผู้ขับขี่มีใบสั่งของสถานีต ารวจซึ่งระบุชื่อผู้ขับขี่และหมายเลขใบขับขี่ หรือมี
ภาพถ่ายเอกสารใบขับข่ีอันจะพอเป็นหลักฐานให้ตรวจสอบใบขับขี่ได้ ให้ถือว่าใบสั่งหรือภาพถ่ายเอกสาร
ใบขับขี่ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทผู้เสียหายได้ ถ้ามีข้อโต้แย้งเรื่ องความ
ถูกต้องของใบสั่งหรือภาพถ่ายเอกสารใบขับขี่ ให้ฝ่ายโต้แย้งตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของใบสั่งซื้อหรือ
ภาพถ่ายเอกสารใบขับขี่ดังกล่าว ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่โต้แย้ง หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
ถือว่าใบสั่งหรือภาพถ่ายเอกสารใบขับข่ีเป็นหลักฐานที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทผู้เสียหายได้ 
  3.2 กรณีพนักงานสอบสวนได้มีการเปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่ในข้อหาประมาท โดยไม่มี
การเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ให้ถือว่าผู้ขับขี่นั้นมีใบอนุญาตขับขี่รถตาม
กฎหมาย 
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 ข้อ 4. การส่งเอกสารเรียกร้อง 
  ทุกบริษัทฯ จะต้องแสดงหลักฐานและเอกสารที่ประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่
กันโดยมีใบก ากับการตรวจสอบความรับผิดชอบและอนุมัติราคา เพื่อให้บริษัทผู้รับเอกสารลงชื่อ        รับ
เอกสารและใช้ใบก ากับการตรวจสอบนี้เป็นเอกสารยืนยันการชดใช้ และหากมีเหตุขัดข้องในรายการใดให้
แจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้บริษัทผู้ส่งทราบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบก ากับการตรวจสอบ
ดังกล่าว ปรากฏตามรายละเอียดและเงื่อนไขวิธีปฏิบัติที่แนบมาพร้อมใบบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย 
 
 ข้อ 5. การชดใช้ค่าเสียหาย 
  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน ให้ชดใช้ตามรายการความเสียหายที่ปรากฏและ
รวมถึงความเสียหายที่ต่อเนื่อง จากอุบัติเหตุนั้น ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  5.1 ซ่อมอู่ทั่วไป ยกเว้นอู่ตาม 5.2 ชดใช้เต็มจ านวน 100 เปอร์เซ็นต์ 
  5.2 ซ่อม ณ ศูนย์บริการของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ หรือซ่อม ณ อู่ที่คณะอนุกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์ก าหนดไว้ ให้ชดใช้ค่าแรง 80 เปอร์เซ็นต์ และค่าอะไหล่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ กรณี
บริษัทฝ่ายถูกได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ห้างเสนอมา บริษัทฝ่ายผิดยึดถือตามที่บริษัทฝ่ายถูก
ได้จ่ายไปจริง  
 
 ข้อ 6. กรณีท่ีผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งอุบัติเหตุหรือหาเคลมมาชดใช้ไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
  กรณีผู้ ขับขี่ฝ่ายผิดไม่แจ้ง เคลมแต่บริษัทคู่กรณีมีหลักฐานบันทึกประจ าวันข้อ
เปรียบเทียบปรับหรือบันทึกยอมรับผิด หรือหลักฐานอื่นใดในท านองเดียวกัน ที่เป็นลักษณะยอมรับผิด 
  ให้บริษัทประกันภัยทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติดังนี้ 
  6.1 บริษัทประกันภัยฝ่ายผิดแจ้งให้บริษัทประกันภัยฝ่ายถูกทราบถึงการไม่แจ้ง เคลม
โดยเร็ว  
  6.2 บริษัทประกันภัยฝ่ายถูกท าหนังสือเรียกร้องทวงถามจากผู้กระท าละเมิด 
  6.3 บริษัทประกันภัยฝ่ายผิดออกหนังสือติดต่อผู้เอาประกันภัยของตน ให้มาด าเนินการ
แจ้งอุบัติเหตุภายใน 30 วัน 
  6.4 หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 6.3 แล้ว ผู้เอาประกันภัยฝ่ายผิดยังไม่
มาแจ้งอุบัติเหตุก็ให้บริษัทประกันภัยฝ่ายผิดน าส าเนาเอกสารของบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกมาเป็นเอกสาร
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทประกันภัยฝ่ายถูกภายใน 30 วัน 
  6.5 ในกรณีหาเคลมมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ ให้บริษัทประกันภัยฝ่ายผิดปฏิบัติ
ตามข้อ 6.4 
  6.6 ห้ามน าเงื่อนไขบังคับก่อนมาปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น กรณีอ้างว่ายัง
ไม่ได้ตรวจสอบใบขับข่ีของผู้ขับขี่   
 ข้อ 7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตาม
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
  7.1 กรณีบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกชดใช้ค่าซ่อมรถยนต์ซึ่งเอาประกันไว้กับตน ไม่เต็ม
จ านวนตามความเสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยฝ่ายถูกใช้สิทธิเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยฝ่ายผิด 
  เมื่อบริษัทประกันภัยฝ่ายผิดได้ชดใช้ค่าซ่อมรถยนต์ไปเพียงใด ให้เรียกร้องค่าซ่อม
ดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกได้ 
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  7.2 กรณีผู้เอาประกันภัยฝ่ายถูก ไม่เรียกร้องค่าซ่อมรถยนต์ จากบริษัทประกันภัยของ
ตนเอง แต่ไปใช้สิทธิเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยฝ่ายผิดเมื่อบริษัทประกันภัยฝ่ายผิดได้ชดใช้ค่าซ่อม
รถยนต์ไปเพียงใด ให้เรียกร้องค่าซ่อมดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกได้ 
 
 ข้อ 8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และค่าปลงศพตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
  ให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเรื่อง การส ารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลและค่าปลงศพฯ หากผู้โดยสารในรถของบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
และค่าปลงศพฯ จากบริษัทประกันภัยรถฝ่ายผิดโดยตรงหรือ บริษัทประกันภัยรถฝ่ายผิดประสงค์จะชดใช้
ค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพฯ ให้แก่ผู้โดยสารในรถของบริษัทประกันภัยฝ่ายถูก บริษัทประกันภัยรถ
ฝ่ายผิดจะต้องตรวจสอบว่ามีการขอรับเงินดังกล่าวจากบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกแล้วหรือไม่ หากยังไม่มี
การจ่ายบริษัทประกันภัยรถฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยโดยห้ามปฏิเสธการ
จ่าย และเม่ือจ่ายไปแล้วต้องแจ้งบริษัทประกันภัยฝ่ายถูกเป็นหนังสือโดยด่วน 
 
 
 ข้อ 9. ระยะเวลาในการชดใช้ค่าเสียหาย 
  ให้บริษัทตกลงให้ราคาค่าเสียหายซึ่งกันและกัน โดยจะให้ราคากันภายในก าหนดเวลาไม่
เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารใบก ากับตรวจสอบความผิดชอบและอนุมัติราคาและจะชดใช้
ค่าเสียหายให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกใบนัดรับเช็ค 
 
 ข้อ 10. ทุกบริษัทตกลงที่จะไม่ยกเอาสาเหตุในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ยังไม่ได้ช าระเบี้ย
ประกันภัยหรือยังไม่ได้ช าระค่าเสียหายส่วนแรก มาปฏิเสธหรือประวิงการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
 
 ข้อ 11. กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเรื่องบันทึกข้อตกลงนี้หากบริษัทประสงค์ให้
คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์พิจารณาไกล่เกลี่ยให้บริษัทท าหนังสือเสนอมายังคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์ เพ่ือไกล่เกลี่ยก็ได้บริษัทคู่กรณีต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์ 
  
 ข้อ 12. หากเป็นเรื่องที่ทางคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ได้เจรจาไกล่เกลี่ย และ
ประนอมข้อพิพาทแล้วให้บริษัทคู่พิพาทยึดถือปฏิบัติตามนั้น 
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วิธีปฏิบัติใบก ากับตรวจสอบความรับผิดชอบและอนุมัติราคา 
 
 1. เมื่อบริษัทผู้รับ ได้รับเอกสารนี้จะต้องส่งส าเนา หรือแฟ็กซ์เอกสารนี้พร้อมกับเซ็นต์ชื่อในช่อง
ผู้รับเอกสารคืนให้กับบริษัทผู้ส่งเอกสารทันที 
 2. บริษัทผู้รับเอกสารนี้จะต้องแจ้งการตกลงราคาชดใช้ โดยกรอกจ านวนเงินลงในช่อง “จ านวน
เงินที่รับผิดชอบ” และเซ็นชื่อพร้อมลงวันที่ก ากับ พร้อมส่งส าเนาหรือแฟ็กซ์คืนมายังบริษัทผู้ส่งภายใน
ก าหนดไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารนี้ 
 3. บริษัทผู้ส่งจะถือว่า จ านวนเงินที่ลงในช่อง “จ านวนเงินที่รับผิดชอบ” เป็นจ านวนเงินที่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสามารถน าใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ ไปติดต่อบริษัทผู้รับเอกสารได้
ตั้งแต่หลังจาก 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้งตามข้อ 2 
 4. บริษัทผู้รับเอกสารจะต้องออกเอกสารนัดช าระเงินให้แก่บริษัทผู้ส่ง และนัดช าระเงินไม่เกิน 30 
วันนับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ ตามข้อ 3 
 5. หากบริษัทผู้รับเอกสารไม่สามารถรับผิดชอบเคลมได้ ต้องแจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้
บริษัทผู้ส่งทราบภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารนี้ 
 6. หากบริษัทผู้รับเอกสารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 5. ได้ บริษัทผู้ส่งจะถือว่า
บริษัทผู้รับสามารถรับผิดชอบเคลมทั้งหมดตามเอกสารที่ได้จัดส่ง และถือว่าผู้รับตกลงชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามจ านวนเงินที่บริษัทผู้ส่งระบุไว้ ซึ่งบริษัทผู้ส่งจะด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 7. กรณีเรื่องที่มีปัญหาข้อพิพาท ในเรื่องของราคาค่าซ่อมหรือเงื่อนไขต่างๆ ให้ส่งเรื่องมายัง
คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพ่ือไกล่เกลี่ยให้กับบริษัทคู่พิพาท ก่อนส่งเรื่องให้อนุญาโตตุลาการ 
ก่อนหมดอายุความอย่างน้อย 30 วัน 
 8. เรื่องที่ทางคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ได้ตัดสินข้อพิพาทแล้ว ให้บริษัทคู่พิพาท
ยึดถือปฏิบัติตามนั้น 
 9.  วิ ธีปฏิบัติ ในการแก้ ไขข้อพิพาทที่ เกิดขึ้ น เรื่ องค่ า เสี ยหาย ให้ยึดถือหลักการของ
คณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ก่อนเสนออนุญาโตตุลาการ 
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สัญญาการระงับข้อพิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการ 

 
ความเป็นมา 

ปัญหาข้อพิพาทของการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างกันในอดีตนั้นยังไม่มีกระบวนการระงับข้อ
พิพาททางเลือก ดังนั้นบริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องทางศาล โดยเฉพาะ
ในการฟ้องคดีนอกจากคู่ความท่ีเป็นบริษัทประกันภัยด้วยกันแล้ว ยังได้มีการเรียกประชาชนในฐานะผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเข้าเป็นคู่ความร่วมเข้าไปในคดีด้วย ส่งผลให้คดี
ความของประกันภัยขึ้นสู่ศาลจ านวนมาก และกระทบถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย จึงก่อให้เกิด
ค ากล่าวที่ว่า “คดีประกันภัยล้นศาล” 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย ทางสมาคมฯ จึงได้มีนโยบายจัดตั้ง
ส านักงานอนุญาโตตุลาการของสมาคมฯ ขึ้น เพ่ือประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้น
ระหว่างบริษัทประกันภัย โดยได้รับความช่วยเหลือด้านอนุญาโตตุลาการจากส านักงานอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรม ในการช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทั้งการจัดอบรมบุคคลากรและการจัดการเกี่ยวกับ
การด าเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการช่วยเหลือและจัดหาอนุญาโตตุลาการ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายประกันภัย และในส่วนของบริษัทประกันภัยเองทางชมรมนัก
กฎหมายประกันภัยก็ได้ร่วมกันร่างสัญญาระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เพ่ือเป็นการร่วมลงนาม
ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยที่จะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งได้มีการ
จัดพิธีลงนามสัญญาให้ความช่วยเหลือท่านอนุญาโตตุลาการระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยและ
ส านักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และสัญญาระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการสมาคม
ประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอุทัย พิมพ์ใจ
ชน เป็นประธานในพิธีลงนามในส่วนของสัญญาระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการมีผลใช้บังคับวันที่ 1 
ธันวาคม 2537 มีบริษัทสมาชิกร่วมลงนาม 53 บริษัท และมีการลงนามเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 71 บริษัท 
ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาครั้งท่ี 2 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2542 เป็นต้นมา 
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สัญญาการระงับข้อพิพาท 
โดยอนุญาโตตุลาการ 

 
ท าที่ สมาคมประกันวินาศภัย          

 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึน้ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งปรากฏนามท้ายสัญญานี้ เพ่ือตกลงระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลผูกพันบริษัทผู้เข้าร่วมลงนามนับแต่วันที่บริษัท
ดังกล่าวเข้าร่วมลงนามในสัญญานี้ ซึ่งผลผูกพันตามสัญญาดังกล่าวให้มีผลผูกพันต่อบริษัทที่เข้าร่ วมลง
นามอยู่ก่อนแล้ว และท่ีจะเข้าร่วมลงนามในภายหลัง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

บททั่วไป 
 
 ข้อ 1.  คู่สัญญาตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้
อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด 
  
 ข้อ 2.  ข้อพิพาททางแพ่งดังกล่าวตามข้อ 1 หมายถึง  
 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ประกันภัย และความรับผิดตามสัญญาประกันภัยระหว่างกันอันสืบเนื่องมาจากการรับประกันภัยของทั้ง 
2 ฝ่ายที่ได้รับประกันภัยไว้จากผู้เอาประกันภัยของแต่ละฝ่าย รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญาประกันภัย การ
บอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยของแต่ละฝ่าย 
 

ข้อบังคับ 
โดยอนุญาโตตุลาการ 

---------------------------------------- 
หมวดที่ 1 
บทนิยาม 

 
 ข้อ 1.  ในข้อบังคับนี้ 
 (1) “ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย 
 (2) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 
 (3) “สมาคม” หมายถึง สมาคมประกันวินาศภัย 
 (4) “นายกสมาคม” หมายถึง นายกสมาคมประกันวินาศภัย หรือผู้ที่นายกสมาคม
มอบหมาย 
 (5) “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการส านักงานอนุญาโตตุลาการ 
 (6) “อนุญาโตตุลาการ” หมายถึง อนุญาโตตุลาการ ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทซึ่งส านักงานได้
ขึ้นทะเบียนไว้ ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 (7) “ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง ข้อบังคับสมาคมประกันวินาศภัยว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ 
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หมวดที่ 2 
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 

 
 ข้อ 2.  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ” ประกอบด้วย 
นายกสมาคม เป็นประธาน และกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยเป็นกรรมการ 
 ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
 
 ข้อ 3.  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้
ขาด 
 
 ข้อ 4.  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ประกาศก าหนดสถานที่ท าการของอนุญาโตตุลาการ 
 (2) ประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา ค่าธรรมเนียม และค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการ 
 (3) ให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ และตีความข้อบังคับ
อนุญาโตตุลาการ 
 (4) ให้ค าแนะน า ให้ความเห็นชอบ บุคคลที่เหมาะสมจะท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการสมาคมประกันภัย  และอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
 (5) ออกประกาศก าหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการนี้ 
 (6) น าเสนอโครงการและงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสมาคมประกัน
วินาศภัยพิจารณา 
 (7) ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการส านักงานอนุญาโตตุลาการ 
 

หมวด 3 
การใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ 

 
 ข้อ 5.  ให้ใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการแก่การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
ภายใต้การด าเนินการของสมาคมประกันวินาศภัย 
 การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ ให้ด าเนินการนั้นไปตามความตกลงของ
คู่พิพาทหรือตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ.2530 
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หมวด 4 
การด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาท 

 
 ข้อ 6.  การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาทยื่นหนังสือเสนอ
ข้อพิพาทของตนต่อเลขาธิการตามแบบที่ส านักงานก าหนดประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท 
 (2) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 (3) สัญญาหรือสาระส าคัญแห่งกรมธรรม์ประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาท 
 (4) ข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งข้อเรียกร้องและจ านวนเงินที่เรียกร้อง 
 (5) ข้อเรียกร้องและค าขอ 
 
 ข้อ 7.  เมื่อมีผู้ยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาทและเลขาธิการเห็นว่าหนังสือเสนอข้อพิพาทนั้นถูกต้อง 
ให้ส านักงานด าเนินการส่งส าเนาหนังสือเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งโดยพลัน ณ 
ภูมิล าเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคู่พิพาทฝ่ายนั้นโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนตามที่
เห็นสมควร 
 หากเลขาธิการเห็นว่าหนังสือเสนอข้อพิพาทนั้นไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม ข้อ 6 ให้เลขาธิการมี
อ านาจสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาทแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เลขาธิการเห็นสมควร 
หากคู่พิพาทฝ่ายเสนอข้อพิพาทไม่ด าเนินการตามเวลาดังกล่าวข้างต้นให้เลขาธิการมีอ านาจจ าหน่ายข้อ
พิพาทนั้นออกจากสารบบข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ หรือด าเนินการอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร  
 
 ข้อ 8.  เพ่ือประโยชน์ในการตีความข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ การส่งค าคู่ความหนังสือแจ้ง
ความหรือเอกสารอ่ืนใดให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่ ง หรือตัวแทนของฝ่ายนั้นได้รับแล้ว
ด้วยตนเองหรือได้มีการส่งโดยเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจ าของฝ่ายนั้น 
หรือได้มีการส่งไปถึงภูมิล าเนาหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้รับหากไม่สามารถสืบหาภูมิล าเนาหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจที่แท้จริงได้ ให้ส่งไปยังถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่ทราบครั้งสุดท้ายของ
บุคคลนั้น 
 เพ่ือประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ มิให้นับวันแรกแห่ง
ระยะเวลานั้นรวมค านวณเข้าด้วย ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุด ซึ่งตามประเพณีงดเว้นการงาน 
ให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่เริ่มท างานใหม่ วันหยุดซึ่งตามประเพณีงดเว้นการงานและอยู่
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ค านวณเข้าไปในระยะเวลาด้วย 
 
 ข้อ 9.  เมื่อคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งได้รับค าเสนอข้อพิพาทแล้ว จะยื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการตามแบบที่ส านักงานก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเสนอข้อพิพาท และจะยื่น
ข้อเรียกร้องแย้งมาในค าคัดค้านก็ได้ 
 
 ข้อ 10.  คู่พิพาทอาจตั้งผู้แทนหรือบุคคลใด เพ่ือช่วยเหลือตนในการด าเนินกระบวนพิจารณา
อนุญาโตตุลาการก็ได้ ให้คู่พิพาทดังกล่าวแจ้งชื่อและท่ีอยู่ของผู้แทน หรือบุคคลซึ่งตนตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือ 
โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ 
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 ข้อ 11.  ก่อนส่งข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย ให้เลขาธิการนัดประชุมคู่พิพาทเพ่ือ
เจรจาตกลงประนีประนอมกันเก่ียวกับกรณีพิพาท หากคู่พิพาทตกลงกันได้ให้เลขาธิการท าบันทึกข้อตกลง
ตามท่ีคู่พิพาทตกลงกัน และให้คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายลงชื่อไว้ 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็น คู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะร้องขอให้เลื่อนการนัดตามวรรคแรกให้ไม่เกินฝ่ายละ
หนึ่งครั้ง หากคู่พิพาทฝ่ายใดร้องขอเลื่อนการนัดในครั้งต่อๆ ไป ฝ่ายนั้นจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอ
เลื่อนการนัดตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 ข้อ 12. กรณีที่ไม่มีการตกลงหรือไม่สามารถตกลงกันได้ตามข้อ 11 ให้เลขาธิการท าการตั้ง
อนุญาโตตุลาการจ านวนหนึ่งคน เพ่ือชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งนี้โดยค านึงถึงเลขล าดับของข้อพิพาทะ
ให้จ านวนของข้อพิพาทส าหรับอนุญาโตตุลาการแต่ละคนเฉลี่ยกันไป 
 ให้เลขาธิการแจ้งชื่อและรายละเอียดของอนุญาโตตุลาการ ให้คู่พิพาททุกฝ่ายทราบ 
 
 ข้อ 13.  ภายใต้บังคับ ข้อ 16 ให้อนุญาโตตุลาการมีอ านาจด าเนินวิธีพิจารณาใดๆ ตามที่
เห็นสมควร โดยค านึงถึงหลักแห่งความยุติธรรม และการให้คู่พิพาทมีโอกาสเสนอข้อเท็จจริงสนับสนุน
ข้ออ้างของตนมากที่สุด 
 
 ข้อ 14.  เว้นแต่คู่พิพาทได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนและอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรการสืบพยาน
ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1)  ให้คู่พิพาททั้งสองฝ่าย ยื่นเสนอพยานเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนข้ออ้างของตนต่อ
อนุญาโตตุลาการในวันนัดพิจารณาครั้งแรก มิฉะนั้น ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการ รับฟังเอกสารนั้นเป็น
พยานหลักฐาน เว้นแต่เอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก หรือของคู่พิพาทอีกฝ่าย
หนึ่ง หรือคู่พิพาทไม่สามารถทราบได้ว่าเอกสารดังกล่าวนั้นมีอยู่ ให้อยู่ในดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการที่
จะรับฟังหรือไม ่
 ในกรณีที่เห็นสมควร อนุญาโตตุลาการมีอ านาจสั่งให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายส่งเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและมีอ านาจท าหนังสือร้องขอให้บุคคลภายนอกส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ
พิพาทก็ได ้
 2)  ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นข้อพิพาท ให้อนุญาโตตุลาการถือเอาพยานเอกสาร
เป็นหลัก 
 3)  การสืบพยานบุคคลให้กระท าโดยอนุญาโตตุลาการ จะกระท าภายในหรือนอกส านักงานก็ได้ 
หากกรณีที่พยานผู้ให้ปากค ามิได้อยู่ต่อหน้า ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายให้ความ
ยินยอม และอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร แล้วบันทึกค าพยานเก็บรวมไว้ในส านวน 
 4)  อนุญาโตตุลาการจะให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมประกันวินาศภัยช่วยบันทึก
ค าพยาน หรือเดินเผชิญสืบพยานก็ได้ 
 
 ข้อ 15.  คู่พิพาทฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ฝ่ายนั้นต้องน าสืบให้ประจักษ์ตามข้ออ้างของตน 
เว้นแต่คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายจะได้มีข้อตกลงก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ 16.  หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายไม่มาด าเนินกระบวนพิจารณาตามก าหนด
นัด ให้อนุญาโตตุลาการน าวิธีพิจารณาโดยขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับตามที่เห็นสมควร 
 
 ข้อ 17.  การขอเลื่อนการพิจารณาในชั้นพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายอาจ
กระท าได้โดยฝ่ายที่ร้องขอต้องช าระค่าธรรมเนียมการขอเลื่อนการพิจารณาตามอัตราที่คณะกรรมการ
ก าหนด เว้นแต่กรณีจ าเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจก้าวล่วงได้ อนุญาโตตุลาการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็
ได ้
 หากคู่พิพาทฝ่ายใดไม่มาในวันนัดพิจารณา และเป็นเหตุให้อนุญาโตตุลาการต้องเลื่อนการ
พิจารณาออกไป ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนั้นต้องช าระค่าธรรมเนียมการเลื่อนการพิจารณา 
 
 ข้อ 18.  อนุญาโตตุลาการจะให้ผู้เชี่ยวชาญคนใดท ารายงานความเห็นเป็นหนังสือเสนอก็ได้ 
กรณีเช่นนี้ให้คู่พิพาทแจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้เชี่ยวชาญสอบถาม 
 เมื่อได้รับรายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้คู่พิพาททราบรายละเอียด
ในรายงานความเห็นนั้น และหากคู่พิพาทร้องขอก็ให้ท าส าเนารายงานความเห็นนั้นให้ 
 คู่พิพาทอาจยื่นค าร้องขอซักถามผู้เชี่ยวชาญก็ได้ หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาอนุญาต ก็ให้น า
วิธีการสืบพยานใน ข้อ 14. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ 19.  ถ้าคู่พิพาทไม่มีพยานอื่นใดมาเสนอต่ออนุญาโตตุลาการอีก ก็ให้สั่งปิดการพิจารณา 
 

หมวด 5 
ค าชี้ขาด 

 
 ข้อ 20.  ค าชี้ขาดจะต้องท าให้เสร็จภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
อนุญาโตตุลาการ 
 
 ข้อ 21.  ค าชี้ขาดจะชี้ขาดการใดให้เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือค าขอของ
คู่พิพาทไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือเป็นการชี้
ขาดให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันระหว่างคู่พิพาท 
 
 ข้อ 22.  อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดไปตามหลักแห่งกฎหมายและความยุติธรรม และ
ตามบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่คู่พิพาทมีต่อกัน 
 ในการตีความตามบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่คู่พิพาทมีต่อกัน ให้ค านึงถึงสภาพความเป็นไปได้ และ
แนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
 ข้อ 23.  ค าชี้ขาดจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของอนุญาโตตุลาการ ระบุวัน เดือน ปี 
และสถานที่ท าค าชี้ขาดไว้โดยชัดแจ้ง 
 ค าชี้ขาดจะต้องระบุเหตุผลแห่งข้อวินิจฉัยทั้งปวงไว้ด้วย 
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 เมื่อท าค าชี้ขาดแล้วให้รีบส่งส าเนาค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้ถือว่าค าชี้
ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทแล้วตั้งแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น ให้คู่พิพาทปฏิบัติตามค าชี้ขาด
ภายในหนึ่งเดือน 
 
 ข้อ 24.  ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อเกิดความสงสัยตาม
ควรเกี่ยวกับข้อความในค าชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้อนุญาโตตุลาการตีความข้อความนั้นได้ 
ค าตีความให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าชี้ขาด และต้องปฏิบัติไปในท านองเดียวกับการท าค า ชี้ขาด 
 
 ข้อ 25.  ถ้าในค าชี้ขาดใดมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย เมื่ออนุญาโตตุลาการ
เห็นสมควร หรือเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ อนุญาโตตุลาการอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
 
 ข้อ 26.  ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดเห็น
ว่ามิได้ชี้ขาดในประเด็นข้อสาระส าคัญใด ก็อาจร้องขอให้อนุญาโตตุลาการท าค าชี้ขาดเพ่ิมเติมในประเด็น
ข้อนั้นได ้
 ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าประเด็นนั้นเป็นข้อส าคัญและยังมิได้ชี้ขาดไว้ก็ให้ท าการชี้ขาด
ในประเด็นนั้นให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คู่พิพาทฝ่ายนั้นได้ยื่นค าร้องขอ 
 ถ้าอนุญาโตตุลาการเห็นว่าการท าค าชี้ขาดเพ่ิมเติมนั้น ไม่อาจกระท าได้นอกจากจะต้องรับฟัง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ก็อาจสั่งให้คู่พิพาทน าพยานหลักฐานมาสืบได้ อนึ่ง อนุญาโตตุลาการจะต้องท าค าชี้
ขาดเพ่ิมเติมดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ค าร้องขอสืบพยานเสร็จ 
 ประเด็นข้อส าคัญที่จะขอให้อนุญาโตตุลาการท าการชี้ขาดเพ่ิมเติมได้ ต้องเป็นประเด็นข้อส าคัญ
ที่มีมาแต่ต้น 
 
 ข้อ 27.  หากคู่พิพาทฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาดหรือสัญญาประนอมข้อพิพาทภายในก าหนด 
ให้ถือว่าคู่พิพาทฝ่ายนั้น ประวิงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และยินยอมให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งน าเรื่อง
เสนอต่อกรมการประกันภัย เพ่ือพิจารณาลงโทษตามกฎหมายได้ 
 

บทส่งท้าย 
 
 ข้อ 34. นอกจากข้อก าหนดแห่งสัญญานี้ แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บังคับตาม
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 
 
 ข้อ 35. คู่สัญญามีสิทธิถอนตัวออกจากความผูกพันตามสัญญานี้ได้โดยการมีหนังสือแจ้งถอนตัว 
ส่งถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันที่การบอกเลิกมีผลบังคั บ 
และผลแห่งการบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบถึงเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และ
เรื่องท่ีเกิดข้ึนก่อนการบอกกล่าวถอนตัวจะมีผล 
 
 ข้อ 36. นายกสมาคมประกันวินาศภัยอาจแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจคนเดียว หรือหลายคนเพ่ือ
ด าเนินการในนามของนากยสมาคมประกันวินาศภัยตามสัญญานี้ได้ 
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 ข้อ 37. คู่สัญญาตกลงให้ใช้ข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการ และข้อบังคับการประนอมข้อพิพาท
ตามสัญญานี้จนกว่าสมาคมประกันวินาศภัยจะได้ออกข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ และข้อบังคับการ
ประนอมข้อพิพาทฉบับใหม่ขินแทน จึงให้เปลี่ยนไปใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ 
 
 ข้อ 38. คู่สัญญาตกลงให้สัญญาฉบับนี้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป 
 
 คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทุกฝ่ายจึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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ข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
การประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย 

แบบ MOTOR  FAST – TRACK 
 
ความเป็นมา 
 เมื่อปี 2548 ทางคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้เริ่มวางระบบการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยแบบ Fast–Track (Motor Fast–Track Recovery System) ขึ้น เพ่ือ
ช่วยลดเอกสารและช่วยให้การด าเนินการเรียกร้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและบุคลากรที่มา
ด าเนินงานลดการด าเนินงานในขั้นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ โดย
ได้มีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติและก าหนดแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน 
ทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ เพื่อถือปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย หลังจากได้มีการหารือ
แลกเปลี่ยน และทดลองใช้ระบบดังกล่าวมาระยะหนึ่ง และสมาชิกได้เห็นพ้องร่วมกันว่าควรมีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย สมาคมฯ จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการ
ประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัยแบบ MOTOR  FAST–TRACK โดยยึดหลักพ้ืนฐานของสัญญา
ดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักความสุจริตใจต่อกันอย่างยิ่ง และหลักความเชื่อมั่นและให้เกียรติต่อกัน และได้จัด
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย แบบ  Motor Fast – 
Track ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีนายชัย โสภณพนิช นายก
สมาคมฯ ณ ขณะนั้นเป็นประธานในพิธีลงนาม มีบริษัทสมาชิกลงนาม 41 บริษัท และทยอยลงนาม
เพ่ิมเติมจนถงึปัจจุบัน 48 บริษัท 
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ข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
การประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย 

แบบ MOTOR  FAST - TRACK 
 

ท าที่ สมาคมประกันวินาศภัย 
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 

 
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระท าขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัย ซึ่งปรากฏนามท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินการเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  บน
หลักความสุจริตใจต่อกันอย่างยิ่ง รวมทั้งหลักความเชื่อมั่นและให้เกียรติต่อกัน  โดยให้ถือว่าบันทึก
ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันบริษัทผู้เข้าร่วมลงนาม นับตั้งแต่วันที่บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
นี้ ซึ่งผลผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าวให้มีผลผูกพันต่อบริษัทที่เข้าร่วมลงนามอยู่ก่อนแล้ว และที่จะเข้าร่วม
ลงนามในภายหลัง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1. จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้อง 
  -  ภาคสมัครใจ  :  จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องแต่ละอุบัติเหตุไม่เกิน 15,000 
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 
   - ภาคบังคับ :    จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องแต่ละอุบัติเหตุต่อผู้ประสบภัยต่อ
รายไม่เกินจ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น 
 
ข้อ 2.  การตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด 
ให้ถือเอาการออกหลักฐานรับผิดของบริษัท หรือผู้ส ารวจภัยแทนบริษัท หรือหลักฐานใดที่แสดงว่าผู้ขับขี่
ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด เป็นเกณฑ์การตัดสิน 
 
ข้อ 3.  วิธีการปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องระหว่างกัน 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบ  MOTOR FAST–
TRACK  (ตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลง) และก าหนดให้บริษัทฝ่ายถูกจะต้องแสดงหลักฐานและเอกสารที่
ประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายดังนี้ 
3.1 ใบแจ้งหนี้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรถยนต์แบบ MOTOR FAST – TRACK    
3.2 ส าเนาใบเสร็จรับเงินของอู่ซ่อม หรือหลักฐานการรับเงินของผู้เอาประกัน หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล   
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ข้อ 4. การส่งเอกสาร 
คู่สัญญาตกลงให้มีการส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร (Fax) หรือ E-Mail  
 
ข้อ 5. ระยะเวลาในการพิจารณาและการชดใช้ 
เมื่อได้รับเอกสารเรียกร้อง บริษัทฝ่ายผิด จะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่บริษัทฝ่ายถูกทราบภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกิน  15  วัน  และจะชดใช้ค่าเสียหายให้เสร็จสิ้นภายใน  30  วัน นับแต่วันที่รับเอกสาร
โดยไม่ต้องมีการวางบิลหรือวางใบแจ้งหนี้อีก 
 
ข้อ 6.  การไม่ยกข้อต่อสู้ 
คู่สัญญาตกลงที่จะไม่ยกเอาสาเหตุการยังไม่ได้รับการช าระเบี้ยประกันภัยหรือยังไม่ได้รับช าระค่าเสียหาย
ส่วนแรกมาปฏิเสธหรือประวิงการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
 
ข้อ 7. จ านวนเงินชดใช้ 
คู่สัญญาตกลงชดใช้เต็มจ านวนตามรายการความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและได้จ่ายไปจริง 
 
ข้อ 8. อายุความ 
คู่สัญญาตกลงให้ใช้อายุความประกันภัยค้ าจุน  2  ปี นับแต่วันเกิดเหต ุ
 
ข้อ 9. การจัดการข้อพิพาท 
  กรณีท่ีมีปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องบันทึกข้อตกลงนี้ คู่สัญญาตกลงเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัย หรือหากคู่สัญญาประสงค์ให้คณะอนุกรรมการประกันภัยยาน
ยนต์เป็นผู้พิจารณาไกล่เกลี่ยก็ได้ โดยให้บริษัทคู่พิพาทท าหนังสือมายัง คณะอนุกรรมการประกันภัยยาน
ยนต์เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  ค าวินิจฉัยของอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ให้บริษัท
คู่พิพาทยึดถือปฏิบัติตามนั้น 
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สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
ตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 

 
ความเป็นมา 
 ตามที่บริษัทประกันวินาศภัย ที่เป็นบริษัทผู้ประกอบการรับประกันภัยรถยนต์ โดยได้มีการร่วม
กันลงนามในสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยสัญญา
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างบริษัทประกันภัยรวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเรียกร้องระหว่างกันนั้น จากความร่วมมือของบริษัทประกันภัยในเรื่องดังกล่าว 
ส่งผลให้จ านวนข้อพิพาทและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยลดลงเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย แต่ทั้งนี้สัญญาสละสิทธิฯ ดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะความ
คุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เท่านั้น ยังไม่ได้รวมถึงความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
โดยเฉพาะความคุ้มครอง ตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติม การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 
(ร.ย.02) ที่ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องให้คู่กรณีที่เป็นฝ่าย
ผิด (รวมถึงบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยฝ่ายผิด) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนได้ ถึงแม้ว่าในทางปฎิบัติ
ส่วนใหญ่ บริษัทประกันภัยจะไม่ได้ด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างบริษัทประกันภัยด้วยกัน ใน
ส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 
(ร.ย.02) ก็ตาม แต่เนื่องจากว่าธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว รวมทั้งบริษัท
ประกันภัย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือการเป็นบริษัทที่มีธรร
มาภิบาล และการเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทประกันภัยที่ประกอบการรับ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะต้องปฏิบัติตามสิทธิตามกฎหมาย โดยท าการรับช่วงสิทธิผู้เอา
ประกันภัยเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลตามความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย ร.ย. 02 ต่อบริษัทประกันภัยที่
รับประกันภัยคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ท าให้การเรียกร้องดังกล่าวขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัย
จะต้องเพ่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ิมบุคลากรผู้รับผิดชอบ และกรณีที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ก็
จะต้องมีการยื่นฟ้องต่อศาล หรืออนุญาโตตุลาการ ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 ดังนั้นสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดท าสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน  
ตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ขึ้น เพ่ือให้บริษัท
ประกันภัยที่ประกอบการรับประกันภัยรถยนต์ สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ส าหรับ
ค่าเสียหายที่ได้จ่ายไปตามความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการประกันภัยค่า
รักษาพยาบาล (ร.ย.02) ซึ่งจะสะดวกในการปฏิบัติงาน และบริษัทประกันภัยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งสัญญา หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ผูกพันกับบริษัท โดยได้มีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2555 โดยมีนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นประธานในพิธีลงนาม มีบริษัทสมาชิกลงนามจนถึง
ปัจจุบัน 42 บริษัท 
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สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
ตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 

  
 สัญญาฉบับนี้ท าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งปรากฎนามท้ายสัญญานี้ เพ่ือตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่า
รักษาพยาบาลซึ่งกันและกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ในสัญญาฉบับนี้ 
  1.1 รถ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถอ่ืนๆ ที่มีความคุ้มครองการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและมีความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการ
ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ไว้กับผู้เข้าร่วมสัญญาแต่ละฝ่าย 
  1.2  ค่ารักษาพยาบาล หมายความเฉพาะ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอ่ืน ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุเพ่ือบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือก าลังขึ้น 
หรือก าลังลงจากรถ 
 
  ข้อ 2. ผู้เข้าร่วมสัญญาตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งกันและกัน กรณีรถตามข้อ 
1.1 ชนกัน หรือพยายามหลีกเลี่ยงการชน หรือเกิดจากการใช้รถ จนเป็นเหตุให้บุคคลซึ่งขณะอยู่ในหรือ
ก าลังข้ึน หรือก าลังลงจากรถ ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้เข้าร่วมสัญญาแต่ละฝ่ายตกลง
จะรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ตามความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครอง
เพ่ิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ภายใต้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ค านึงว่าเป็นความประมาทของฝ่ายใด 
 กรณีผู้บาดเจ็บในรถคันเอาประกันภัยฝ่ายถูก ไปใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้เข้าร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งเป็นฝ่ายผิด และฝ่ายผิดนั้นได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงินฉบับจริง โดยผู้เข้าร่วมสัญญา 
(ฝ่ายถูก) ยังมิได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปตามความคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ผู้เข้าร่วมสัญญา
ฝ่ายถูกยินยอมจ่ายคืนเฉพาะค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ เกินจากความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ตาม
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายใต้ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพ่ิมเติมการประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ของฝ่ายถูก 
 การสละสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งกันและกันตามความในวรรคแรก ให้หมายความรวมถึง
การสละสิทธิเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของผู้เข้าร่วมสัญญา และบุคคลซึ่งต้องรับผิดต่อเหตุละเมิด
ดังกล่าวด้วย ภายใต้ความคุ้มครองและจ านวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เข้าร่วมสัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิด 
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 ข้อ 3. ผู้เข้าร่วมสัญญาตกลงว่า สิทธิของผู้บาดเจ็บในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน
จ านวนเงินเอาประกันภัยกับผู้เข้าร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เป็นไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 ข้อ 4. สัญญานี้ไม่มีผลบังคับ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เข้าร่วมสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้การเรียกร้องค่าเสียหายให้เป็นไป
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 ข้อ 5. ผู้เข้าร่วมสัญญาตกลงจะแสดงหลักฐานการรับประกันภัยและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เข้าร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
 
 ข้อ 6. เมื่อเกิดกรณีพิพาทจากสัญญาฉบับนี้ ผู้เข้าร่วมสัญญาตกลงกันว่า ให้เสนอข้อพิพาทต่อ
ส านักงานอนุญาโตตุลาการ ของสมาคมประกันวินาศภัย  
 
 ข้อ 7. ผู้เข้าร่วมสัญญาอาจบอกเลิกสัญญานี้ก็ได้ โดยมีหนังสือบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาแจ้ง
ให้นายกสมาคมประกันวินาศภัยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันที่การบอกเลิกสัญญามี
ผลบังคับ และผลของการบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล 
 
 ข้อ 8. ผู้เข้าร่วมสัญญาตกลงให้สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันฉบับนี้เริ่มมีผล
ใช้บังคับกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เว้นแต่ค่า
รักษาพยาบาลนั้นได้มีการเรียกร้องจนมีการตกลงชดใช้หรือมีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือค า
พิพากษาศาล ก่อนวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ ถือว่าไม่อยู่ในบังคับของสัญญาฉบับนี้  
 
 ผู้เข้าร่วมสัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทุกฝ่าย 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

ภาคสมัครใจประเภท 1 ส าหรับรถยนต์ทุกประเภท 
 

ความเป็นมา 

ตามที่บริษัทประกันภัยได้ร่วมลงนามในสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและ
กันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2539 ส าหรับรถยนต์ชนิด 4 ล้อ ทุกประเภทตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายรวม 
(ประเภท1) ที่มีน้ าหนักไม่เกิน 3 ตัน และรถนั่งโดยสารที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 คน และในปี พ.ศ. 2545 
ได้มีการขยายบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน จาก
รถบรรทุกที่มีน้ าหนักไม่เกิน 3 ตัน รถนั่งโดยสารที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 คน เป็นรถบรรทุกที่มีน้ าหนักไม่
เกิน 4 ตัน รถนั่งโดยสารที่จดทะเบียนไม่เกิน 20 คน นั้นจากการร่วมลงนามในสัญญาข้างต้น พบว่า
จ านวนเรื่องเรียกร้องระหว่างบริษัทประกันภัยลดลงเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนลดลงเช่นกัน ดังนั้นคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จึงได้ด าเนินการ
จัดท าสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพ่ิมเติม เพ่ือให้
จะครอบคลุมถึงรถยนต์ทุกประเภทที่ท าประกันภัยประเภท 1 โดยมีบริษัทสมาชิกที่ลงนามเพ่ิมเติม 
จ านวน 14 บริษัท 
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สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

ภาคสมัครใจประเภท 1 ส าหรับรถยนต์ทุกประเภท 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งปรากฏนามท้ายสัญญานี้ เพ่ือตกลงสละ
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และให้ถือว่าสัญญานี้มีผลผูกพัน บริษัทผู้เข้าร่วมลงนามนับแต่วันที่
บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมลงนามในสัญญานี้ ซึ่งผลผูกพันตามสัญญาดังกล่าวให้มีผลผูกพันต่อบริษัทที่เข้าร่วม
ลงนามอยู่ก่อนแล้ว และท่ีจะเข้าร่วมลงนามในภายหลัง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1. ในสัญญาฉบับนี้ 
   รถยนต์ หมายความว่า รถยนต์ทุกประเภท ที่เอาประกันภัยไว้กับผู้เข้าร่วมสัญญาแต่ละฝ่าย 
รวมทั้งอุปกรณ์ ส่วนควบ ข้อความ ตรา เครื่องหมาย เครื่องตกแต่ง และเครื่องอ านวยประโยชน์ติดประจ า
อยู่ 
 ค่าเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายเฉพาะต่อรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย ประเภท 1 ของผู้ร่วมสัญญาเท่านั้น 
 ค่าเสียหายส่วนแรก หมายความว่า จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเป็นส่วนแรก
ของความเสียหาย 
   ข้อ 2. ผู้ร่วมสัญญาตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันต่อรถยนต์ ซึ่งเกิดจากการ
ชนหรือความพยายามหลีกเลี่ยงการชน หรือเกิดจากการใช้รถ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา
ประกันภัยไว้กับผู้ร่วมสัญญา โดยผู้ร่วมสัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในความเสียหายของรถยนต์ที่ตนรับ
ประกันภัยไว้ภายใต้จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ค านึงว่าจะเป็น
ความประมาทของฝ่ายใด 
   การสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามความในวรรคแรกให้หมายความรวมถึงการ
สละสิทธิเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัยของผู้ร่วมสัญญา และบุคคลซึ่งต้องรับผิดต่อเหตุละเมิดดังกล่าวด้วย  
เพียงเท่าจ านวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ของผู้
ร่วมสัญญาฝ่ายที่ต้องรับผิดเท่านั้น 
   ข้อ 3. ผู้ร่วมสัญญาตกลงว่าสิทธิของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนเกินจ านวน
เงินเอาประกันภัยกับผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ข้อ 4. ค่าเสียหายส่วนแรกที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยแต่ละฝ่าย ผู้
ร่วมสัญญาตกลงว่าไม่ต้องน ามาชดใช้ให้ผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
  ข้อ 5. สัญญานี้ไม่มีผลบังคับ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในเงื่อนไขและความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ร่วมสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ การเรียกร้องค่าเสียหายให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ข้อ 6. ผู้ร่วมสัญญาตกลงจะแสดงหลักฐาน การรับประกันภัยและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ร่วมสัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
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  ข้อ 7. เมื่อเกิดกรณีพิพาทจากสัญญาฉบับนี้ ผู้ร่วมสัญญาตกลงกันว่า ให้เสนอข้อพิพาทต่อ
ส านักงานอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
  ข้อ 8. ผู้ร่วมสัญญาอาจบอกเลิกสัญญานี้ก็ได้ โดยมีหนังสือบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาแจ้งให้ 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน ก่อนวันที่การบอกเลิกสัญญา
มีผลบังคับและผลของการบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล 
  ข้อ 9. ผู้ร่วมสัญญาตกลงให้สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันนี้ เริ่มมีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  
 ผู้ร่วมสัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทุกฝ่าย จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
การประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย 

แบบ MOTOR  FAST-TRACK 
 
ความเป็นมา 
 ตามที่บริษัทประกันภัยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการ
ประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย (Motor Fast-Track) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 โดย
วัตถุประสงค์เพ่ือลดข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัย เพ่ือให้การด าเนินการเรียกร้องเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจให้กับบริษัทประกันภัย รวมถึงเพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจประกันภัยนั้น จากสภาวะการในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้นทุน
การบริหารจัดการต่างๆ ปรับขึ้น เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าอะไหล่ ค่าแรงการซ่อม รวมทั้งค่า
รักษาพยาบาล และค่าบริการทางแพทย์ ส่งผลกระทบให้บริษัทประกันภัยมีจ านวนเงินในการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน และการเรียกร้องระหว่างกันเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ดังนั้นคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์จึง
ด าเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยยาน
ยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัยแบบ MOTOR FAST-TRACK โดยมีบริษัทสมาชิกที่ลงนามเพ่ิมเติม จ านวน 
29 บริษัท 
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บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
การประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย 

แบบ MOTOR  FAST-TRACK 
 

ท าที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 วันที่ ......................................... 

 
 บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมฉบับนี้ ท าขึ้นเพ่ือแสดงข้อตกลงเพ่ิมเติมระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย 
ซ่ึงปรากฎนามท้ายข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัย
แบบ MOTOR  FAST–TRACK ซึ่งท าที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นมา ดังมีรายละเอียดข้อตกลงเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้                                     
  
 ข้อ 1. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 1 วรรค 1 ของข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการ
ประกันภัยยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัยแบบ MOTOR  FAST–TRACK ฉบับข้างต้น และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน   

 (ข้อ 1 วรรค 1 ) “ภาคสมัครใจ: จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องแต่ละอุบัติเหตุไม่เกิน 
50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)” 
  ข้อ 2. บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมฉบับนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ลงนาม เป็นต้นไป 
   
 ผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
ยานยนต์ระหว่างบริษัทประกันภัยแบบ MOTOR  FAST–TRACK ทุกฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความทั้ง
หมดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทุกฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้  
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 

  โทรศัพท์: 0 2285 8888    โทรสาร: 0 2610 2100 
  Website: www.bangkokinsurance.com  
  E-mail: Corp.comm1@bangkokinsurance.com 
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายวรวุฒิ สายสุวรรณ   E-mail:  vorawut@bangkokinsurance.com 
โทรศัพท์: 0 2285 8344   โทรสาร: 0 2610 2122 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวพรรณภา สุทธิ   E-mail:  pannapa.s@bangkokinsurance.com 
โทรศัพท์: 0 2285 8378   โทรสาร: 0 2610 2122 
 
 

 บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน)      
 ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์: 0 2624 1111        โทรสาร: 0 2624 1234       
 Website: www.kpi.co.th 

 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายเอกพัฒน์ อรรคบุตร   E-mail: akekapat.a@kpi.co.th 
โทรศัพท์: 0 2624 1111 # 3558  โทรสาร:  0 2624 1225  
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายอรรถวุฒิ  ลิ้มไพบูลย์   E-mail:  atthawut.l@kpi.co.th 
โทรศัพท์: 0 2624 1111  # 3557  โทรสาร:  0 2624 1225 
 

 

http://www.bangkokinsurance.com/
mailto:Corp.comm1@bangkokinsurance.com
mailto:pannapa.s@bangkokinsurance.com
mailto:akekapat.a@kpi.co.th
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด   
 ที่อยู่บริษัท เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศัพท์:  0 2100 9191  โทรสาร: 0 2643 0293       
 Website: www.rvp.co.th 
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายจุลินทร์ จุฬาวังฤทธิ์   E-mail:  chulinc@rvp.co.th 
โทรศัพท์:  0 2100 9191 # 5101   โทรสาร: 0 2643 0293-4 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวพวงทิพย์ วิเศษสิงห์  E-mail:  puangthipw@rvp.co.th 
โทรศัพท์:  0 2100 9191 # 5121  โทรสาร: 0 2643 0282 
 
 

 บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ที่อยู่บริษัท เลขที่ 968 อาคารอ้ือจือเหลียง ชั้นที่ 15 ถนนพระราม 4  
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท์: 0 2624 1000   โทรสาร: 0 2238 0740  
 Website: www.qbe.co.th     

 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวนงคราญ จงใจรักษ์  E-mail: nongkran.chongchoirak@qbe.com 
โทรศัพท์:  0 2624 1000 # 1064  โทรสาร: 0 2238 0740 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวสิริรัตน์ ภูมิใจศักดิ์   E-mail: sirirat.poomjaisak@qbe.com 
โทรศัพท์: 0 2624 1079   โทรสาร: 0 2238 0740 
 
   
 

http://www.rvp.co.th/
mailto:puangthipw@rvp.co.th
http://www.qbe.co.th/
mailto:nongkran.chongchoirak@qbe.com
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

     บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
  ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39  
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศัพท์: 0 2022 1111  โทรสาร: 0 2021 1595      
  Website: www.kskinsurance.co.th         
  E-mail: info.thailand@kskgroup.com 

 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางเพ็ญจันทร์ ตั้งวิเศษสกุล   E-mail: penjun.th@kskgroup.com 
โทรศัพท์:  0 2022 1111 # 2005    โทรสาร: 0 2021 1595      
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวพนิตนันท์ บรรลือศักดิ์   E-mail: phanitnan.ba@kskgroup.com 
โทรศัพท์:  0 2022 1111 # 2063   โทรสาร: 0 2021 1595      
 

นางสาวสายฝน เจียม    E-mail: sayfon.je@kskgroup.com 
โทรศัพท์: 0 2022 1111 # 2017   โทรสาร: 0 2021 1595      
 
 

  บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน)     
  ที่อยู่บริษัท เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310             
       โทรศัพท์: 0 2276 1024   โทรสาร: 0 2276 1325       

   Website: www.charaninsurance.com 
     E-mail:  charan_motor@hotmail.com   
    

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวนิตยา อินเดช    E-mail: charan_motorclaim@hotmail.com 
โทรศัพท์: 0 2276 1024 # 610   โทรสาร: 0 2276 1325 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวนิตยา  อินเดช    E-mail: rung_charan@hotmail.co.th 
โทรศัพท์: 0 2276 1024 #610   โทรสาร: 0 2276 1325 

http://www.kskinsurance.co.th/
http://www.charaninsurance.com/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)     
  ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส  
 ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
   กรุงเทพฯ 10330       
 โทรศัพท์: 0 2685 3828       โทรสาร: 0 2685 3831  
 Website: www.generali.co.th  
 E-mail: Info@generali.co.th 
  

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายสุริยัน จัทรศร    E-mail: suriyanc@generali.co.th 
โทรศัพท์: 0 2685 3828 # 801   โทรสาร: 0 2685 3831  
 

 
 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
 ที่อยู่บริษัท เลขที ่3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์  ถนนพระราม 4   
 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110            
 โทรศัพท์:  0 2648 6666      โทรสาร: 0 2261 9960          
 Website: WWW.CPYINS.COM    
 E-mail: sakawduen.t@cpyins.com   

 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวณิชสรณ์  เกิดบุญ    E-mail: nitchasorn.k@cpyins.com 
โทรศัพท์: 0 2648 6589    โทรสาร: 0 2261 9962  
       

   บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
   ที่อยู่บริษัท เลขที่  2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค 
   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
   โทรศัพท์: 0 2555 9100  

           Website: https://www.samaggi.co.th/home 
 
ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวศรีวรรณา ศิริทิพย์สกุล   E-mail: -  
โทรศัพท์: 0 2555 9198     โทรสาร: 0 2955 0152 

http://www.generali.co.th/
mailto:Info@generali.co.th
http://www.cpyins.com/
https://www.samaggi.co.th/home


85 
 

 

 

 

 

 

 

      

รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวปรีญานุช ทองตุล า   E-mail: -  
โทรศัพท์: 0 2555 9201     โทรสาร: 0 2955 0152 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาววาสนา ยอดยิ่ง    E-mail: - 
โทรศัพท์: 0 2555 9592         โทรสาร: 0 2955 0152 
 

 
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 26  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์: 0 2686 8888 

                Website: http://www.tokiomarine.com/th 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวสมพิศ  ธนะศักดิ์ศรี   E-mail: sompit.thanasaksri@tokiomarine.co.th 
โทรศัพท์: 0 2686 8888 # 1786   โทรสาร: - 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาววิภารัตน์  บัวโท      E-mail: Wiparat.Bout@tokiomarine.co.th 
โทรศัพท์: 0 2686 8888  # 1658   โทรสาร: - 
 
     บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง    
                  กรุงเทพฯ 10310         
     โทรศัพท์: 0 2239 2200 / 0 2248 0059 / 0 26432900 
     สายด่วน: 1736   โทรสาร: 0 2248 7850       
     Website: www.dhipaya.co.th   
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายต่อศักดิ์ เศรษฐศิระดล   E-mail: torsakk@dhipaya.co.th 
โทรศัพท์: 0 2239 2086    โทรสาร: 0 2643 2982 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
      บริษัท ทูนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
                                           ที่อยู่บริษัท เลขที ่75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย  
     ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์: 0 2769 9888 โทรสาร: 0 2769 9801-3 
     Website: www.tuneinsurance.com   
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายทรงศักดิ์ ลักษมีจรัลกุล   E-mail: songsak.l@tuneinsurance.com 
โทรศัพท์: 08 3118 1260    โทรสาร: 0 2250 7935     
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายเชษฐา เชื่อมบุญ      E-mail: Chettha.c@tuneprotect.com       
โทรศัพท์: 0 2769 9888 # 9858   โทรสาร: 0 2250 7935 

 

 
    บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
    ที่อยู่บริษัท เลขที ่97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชด าเนินกลาง  
                   แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200           
    โทรศัพท์: 0 2670 4444             โทรสาร: 0 2629 1080          
    Website: www.deves.co.th  E-mail: dvsins@deves.co.th    
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวสุปรัชญา ปานแก้ว   E-mail: supratchaya@deves.co.th 
โทรศัพท์: 0 2670 4444 # 6414   โทรสาร: 0 2280 1439 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวกัญญารัตน์ กิจจะลักษณะ   E-mail: kanyarat_k@deves.co.th 
โทรศัพท์: 0 2670 4444 # 6426   โทรสาร: 0 2280 1439 
 

นางสาวณิชาภัทร  กลั่นเรืองแสง   E-mail: nichaphat@deves.co.th 
โทรศัพท์: 0 2670 4444 # 6427   โทรสาร: 0 2280 1439 
 
 

http://www.tuneinsurance.com/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
    บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
    ที่อยู่บริษัท เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
      กรุงเทพฯ 10330           
    โทรศัพท์: 0 2613 0100              โทรสาร: 0 2652 2870                    
    Website: www.thaiins.com  
 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวขวัญดาว  วรพันธ์พิทักษ์   E-mail: Kwandaw@thaiins.com 
โทรศัพท:์ 0 2613 0100 # 611   โทรสาร: - 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายอาณัติ  ฝอยทอง    E-mail: arnut@thaiins.com 
โทรศัพท์: 0 2613 0100 # 585   โทรสาร: -   
 
 
     บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ ากัด (มหาชน)     
     ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท 
     แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
     โทรศัพท์: 0 2253 4141         โทรสาร: 0 2253 0550  
     Website: www.thaipat.co.th     
     E-mail: contact@thaipat.co.th      
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายสัญชัย วิเชียรพิทยา    E-mail: tunmotor@hotmail.com 
โทรศัพท์: 0 2253 4141 # 343   โทรสาร: 0 2253 0550 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายวัชรินทร์ ทิณรัตน์    E-mail: - 
โทรศัพท์: 02-2534141 # 345   โทรสาร: - 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
     บริษัท  ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
             ที่อยู่บริษัท เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก   
          แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศัพท์: 0 2246 9635   โทรสาร: 0 2246 9659 
     Website: www.thaipaiboon.com 
             E-mail:  motor_claim@thaipaiboon.com  
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายพรชัย  อนันต์ศิริกุล    E-mail: pornchai_ana@thaipaiboon.com 
โทรศัพท์: 0 2246 9635 # 4001   โทรสาร: 0 2246 9659 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายพจนารถ ธเนศกัณฑ์บวร   E-mail: - 
โทรศัพท์: 0 2246 9635-54 # 4009  โทรสาร: - 
 
 

 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน   
  กรุงเทพฯ 10600  

           โทร: 0 2878 7111     โทรสาร: 0 2439 4840 
                    E-mail: info@thaisri.com 
 
ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายอนุชา  สุจริตธรรม    E-mail: anucha.su@thaisri.com 
โทรศัพท์: 0 2878 7111 # 7010   โทรสาร: - 
 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายชัยรัตน์  พงศ์จิตประเสริฐ   E-mail: chairat.po@thaisri.com 
โทรศัพท์: 0 2878 7111 # 2006   โทรสาร: - 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

     บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน)      
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ  
     เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500            
     โทรศัพท์: 0 2630 9055, 0 2630 9111  
     โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624 
     Website: www.tsi.co.th   
 
ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายอนุวัติ เตียวตระกูล    E-mail: recovery@tsi.co.th 
โทรศัพท์: 0 2630 9055 # 214   โทรสาร: - 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายวสันต์  ชูจันทร ์    E-mail: recovery@tsi.co.th 
โทรศัพท์: 0 2630 9055 # 212   โทรสาร: - 
 

 
      บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
      ที่อยู่บริษัท เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 

     แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
     โทรศัพท์: 0 2308 9300    โทรสาร 0 2308 9333 
     E-mail:  mail.insure@thanachart.co.th 
     Website: www.thanachartinsurance.co.th 
 
ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวตติยาภรณ์  เครือช่าง   E-mail: tatiyaporn.kru@thanachart.co.th 
โทรศัพท:์ 0 2308 9300 # 2080   โทรสาร: - 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวขวัญฤทัย  ธงอาญาสิทธิ์   E-mail: kuanrutai.loy@thanachart.co.th 
โทรศัพท:์ 0 2308 9300 # 2079   โทรสาร: - 
 
 

mailto:recovery@tsi.co.th
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
    บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน)      
    ที่อยู่บริษัท เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
              เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
    โทรศัพท์: 0 2636 7900, 0 2664 7711  โทรสาร: 0 2636 7999 
    Website: www.navakij.co.th   
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายบุญสม อินทรไพบูลย์    E-mail: boonsom_I@navakij.co.th 
โทรศัพท์: 0 2664 7711 # 1156   โทรสาร: 0 2237 2677 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวชาลิสา  ธนเจริญอุดม   E-mail: Charlisa_T@Navakij.co.th 
โทรศัพท์: 0 2664 7711 # 1155   โทรสาร: - 
 
    บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
    ที่อยู่บริษัท เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ   
    เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
    โทรศัพท์:  0 2911 4488, 0 2911 4567   โทรสาร: 0 2911 4477 
    Website: www.namsengins.co.th   
    E-mail: email@namsengins.co.th 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางจันทร์ทิพย์  อินประดับ   E-mail:  recovery@namsengins.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2911 4488  # 458   โทรสาร: 0 2911 4488   
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวสาธวี สุทธิสวัสวดิ์     E-mail: satawee@namsengins.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2911 4489  # 459   โทรสาร: - 
 

นายอัศวิน จุลศร     E-mail: ausawin@namsengins.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2911 4489  # 464   โทรสาร: - 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
      

 บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ ากัด 
 ที่อยู่บริษัท เลขที่ 65/142-143 อาคารช านาญเพ็ญชาติ ชั้น 17  
 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท์: 0 2245 9988   โทรสาร: 0 2248 7109 
 Website: http://www.newindia.co.in/ 

 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวสิรินทร์รัตน์ เพิ่มพูมทรัพย์   E-mail: sirinrat@newindia-bkk.com 
โทรศัพท์ : 0 2245 9988 # 131    โทรสาร: 0 2248 7109 
 
 
    บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
    ที่อยู่บริษัท อาคารสยามทาเวอร์ ชั้นที่ 12A และ21-23 เลขที่ 989  
                    ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศัพท์: 0 2649 1999    
    Website: www.aig.com    
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายพีระพงษ์ เรืองไพศาล    E-mail: peerapong.ruangphaisan@aig.com 
โทรศัพท์: 0 2649 1506    โทรสาร: 0 2649 1568 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายยอดอนันต์ พันสาลี     E-mail: yodanan.pansale@aig.com 
โทรศัพท์: 0 2649 1547    โทรสาร: - 
 

นายเกียรติชัย คาลเทล    E-mail: kiattichai.khalkhel@aig.com 
โทรศัพท์:0 2649 1544     โทรสาร: - 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
         บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
     ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย 
           ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศัพท์: 0 2233 6920    โทรสาร: 0 2237 1856 
      Website: www.bui.co.th   E-mail: bui@bui.co.th   
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวรัชนีกร จันต๊ะคาด    E-mail: ratchaneekorn.j@bui.co.th 
โทรศัพท์: 08 6754 1740    โทรสาร: 0 2237 1856 
 
 

บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด (มหาชน)     
 ที่อยู่บริษัท เลขที่ 26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ : 0 2257 8000     โทรสาร : 0 2253 3701 

  Website:  http://www.safety.co.th   
  E-mail:  www.Claim@Safety.co.th    

  
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายคมสัน พันธุ์มิตร     E-mail :  recovery@safety.co.th 
โทรศัพท์ : 0 2257 8000 # 8909    โทรสาร : 0-2253-3701    
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายคงศักดิ์ นทีสุวรรณ     E-mail :  -    
โทรศัพท์ : 0 2257 8000 # 8902    โทรสาร : - 
 

นางสาววัชรีย์พร บุญน า     E-mail :  - 
โทรศัพท์ : 0 2257 8906 # 8906    โทรสาร : - 
 

นางสาวณัฐาภรณ์ คุ้มกล่ า     E-mail :  - 
โทรศัพท์ : 0 2257 8907 # 8907    โทรสาร : - 
 
 

http://www.bui.co.th/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2695 0800 โทรสาร :  0 26950 8080 

           Website:  https://www.thaivivat.co.th/th/index.php 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายปราโมทย์ อ่อนนุ่ม      E-mail:  pramote_onn@thaivivat.co.th 
โทรศัพท์: 0 2695 0800 # 5936 หรือ 1231   โทรสาร: 0 26950 8080 
 

นายเกษม เหลืองอ่อน      E-mail: kasem_lua@thaivivat.co.th 
โทรศัพท์: 0 2695 0800 # 5936    โทรสาร: 0 26950 8080 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวเขมกร ไกรรักษ์     E-mail:  khemmakorn_kra@thaivivat.co.th 
โทรศัพท์: 0 2695 0800 # 5932    โทรสาร: 0 26950 8080 
 
 
    บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน)      
    ที่อยู่บริษัท เลขที ่9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  
    เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900            
    โทรศัพท์: 0 2585 9009  โทรสาร: 0 2911 0994 
    Website: www.phutthatham.com   
    E-mail: ph@phutthatham.com 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวกรวิภา แก้วสายทอง    E-mail: aree_phutthatham@hotmail.com 
โทรศัพท์: 0 2585 9009 # 3204    โทรสาร: 0 2911 0993 
 

นางสาวณัฎฐนันท์  สารทนงค์    E-mail: - 
โทรศัพท์: 0 2585 9009 # 3204    โทรสาร: - 
 
 

http://www.phutthatham.com/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

    บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
    ที่อยู่บริษัท เลขที ่33/4 ชั้น 24-25 อาคารเอ เดอะไนท์ทาวเวอร์  
     ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
    โทรศัพท์: 0 2676 9888   โทรสาร: 0 2676 9898 
    Website: www.falconinsurance.co.th  
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวพัชราพร  นิติกุล    E-mail: PatcharapornN@falconinsurance.co.th 
โทรศัพท์: 0 2676 9888 # 425   โทรสาร: 0 2676 9895 
  
      บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
                                           ที่อยู่บริษัท เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 
             ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
     โทรศัพท์: 0 2290 0555    โทรสาร: 0 2246 2350 
     Website:  www.pith.co.th   
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายเชลง เล็กทุ่ง     E-mail: chaleng_le@pith.co.th 
โทรศัพท์: 0 2290 0555 # 2101   โทรสาร: 0 2246 2356 
 
    บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จ ากัด สาขาประเทศไทย 
    ที่อยู่บริษัท เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรใต้  
                แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ  
    โทรศัพท์: 0 2679 6165    
    Website: www.ms-ins.co.th  
 
หัวหน้าฝา่ยเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายชายชาญ เจริญวัฒรัตนกล   E-mail: chaichan@ms-ins.co.th 
โทรศัพท์: 0 2679 6165 # 6132   โทรสาร: 0 2679 6210 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวกุลธิดา กูลเสวตร์    E-mail: -  
โทรศัพท์: 0 2679 6165 # 6122   โทรสาร: - 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
    

     บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)     
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
       กรุงเทพฯ 10500   
     โทรศัพท์: 0 2640 7777  โทรสาร: 0 2640 7799  
     Website: www.mittare.com    
     E-mail: Contact center@mittare.com 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายอาคม เรณุมาศ    E-mail: arkom@mittare.com 
โทรศัพท์: 0 2640 7777 # 7805   โทรสาร: 0 2640 7799  
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวธัญญารัตน์  หังสะเวสส์   E-mail: - 
โทรศัพท์: 0 2640 7777 # 6319   โทรสาร: - 
 
 
         บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
      ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
              เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300   
      โทรศัพท์: 0 2665 4000    โทรสาร: 0 2665 4166 
       Website: www.muangthaiinsurance.com   
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายอดิศักดิ์ แก้วอ าไพ    E-mail: adisak.k@muangthaiinsurance.com 
โทรศัพท์: 0 2665 4000 # 4647   โทรสาร: 0 2274 9506-7 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

       บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
                                   ที่อยู่บริษัท เลขที่ 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104  
     ชั้น 2-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศัพท์: 0 2239 1000, 0 2641 3500-79  
     โทรสาร: 0 2641 3500 
     Website:  www.viriyah.co.th   
     Email: info@viriyah.co.th  
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายทนงศักดิ์ ถิ่นศรีนวล    E-mail: tangsakt@viriyah.co.th 
โทรศัพท์: 0 2641 3500-79 # 1705  โทรสาร: 0 2239 1710 
 

นายวรพงศ์ พิพิธประพัฒน์   E-mail: warrapong@virityah.co.th  
โทรศัพท์: 0 2641 3500-79 # 1761  โทรสาร: 0 2641 2845 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
คุณประภาศ  เมืองสง     E-mail: Prapasm@viriyah.co.th 
โทรศัพท์: 0 2641 3500-79 # 8283   โทรสาร: - 
 

นายสมพงษ์  เขียนพงศ์พันธุ์    E-mail: Sompongk@viriyah.co.th 
โทรศัพท์: 0 2641 3500-79 # 8284   โทรสาร: - 
 

นางสาวสิดารัศม์ิ  ธนสมบัติสกุล    E-mail: Sidaratt@viriyah.co.th 
โทรศัพท์:  0 2641 3500-79 # 8297   โทรสาร: - 
 
        บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
                                        ที่อยู่บริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A  
         แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
      โทรศัพท์: 0 2657 5000  โทรสาร: 0 2657 2500 
      Website:  www.sagi.co.th Email: info@sagi.co.th 
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางกรรณิการ์ สกุลภักดี    E-mail: kannikar@sagi.co.th 
โทรศัพท์: 0 2657 2644    โทรสาร: 0 2263 0181 

http://www.viriyah.co.th/
mailto:info@sagi.co
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
   บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
   ที่อยู่บริษัท เลขที่ 990 อับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม  
   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศัพท์: 0 2119 3000            โทรสาร: 0 2632340 
   Website: www.sjnk.co.th  E-mail: info@sjnk.co.th 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายสันติ สิงหาพันธุ์    E-mail: claim_motor@sjnk.co.th 
โทรศัพท์: 0 2119 3000 # 2410   โทรสาร: 0 2636 2308 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์     E-mail: claim_motor@sjnk.co.th 
โทรศัพท์:  0 2119 3000 # 2434   โทรสาร: 0 2636 2308 
 
           บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310    
     โทรศัพท์: 0 2202 9500   โทรสาร: 0 2202 9555       
     Website: www.siamcityinsurance.com    
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาววราพร คงสอน    E-mail: waraporn.kon@siamcityins.com 
โทรศัพท์: 0 2202 9582    โทรสาร: 0 2202 9555       
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวศศิธร แสงลี    E-mail: Sasithon.sae@siamcityins.com 
โทรศัพท์: 0 2202 9668    โทรสาร: - 
 

นายพงศ์ประพันธ์ ดวงจันทร์   E-mail: Phongpraphan.Dou@siamcityins.com 
โทรศัพท์: 0 2202 9574    โทรสาร: - 
 
 

 

 

 

      

http://www.sjnk.co.th/
http://www.siamcityinsurance.com/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
         บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
       ที่อยู่บริษัท เลขท่ี 48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาฯ 20)  
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
     กรุงเทพฯ 10310    
     โทรศัพท์: 0 2687 7777 โทรสาร: 0 2687 7700 
       Website: www.upp.co.th    
     E-mail: upp_isc@upp.co.th        
 
หัวหน้าฝา่ยเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายสุชา จันทนู     E-mail: sucha_c@upp.co.th 
โทรศัพท์: 0 2687 7777 # 1310   โทรสาร: 0 2687 7703 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวณัฐกานต์  อินทร์ภิรมย์    E-mail: nuttakan_i@upp.co.th 
โทรศัพท์: 0 2687 7777 # 1340   โทรสาร: 0 2687 7703 
      
      

  บริษัท สัจจะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
  ที่อยู่บริษัท เลขที ่421, 423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด  
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
  โทรศัพท์: 0 2502 2999    โทรสาร:  0 2502 2955 
  Website: http://www.kamolinsurance.com 

 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวชลลดา มาหาลาภ    E-mail: chonlada.m@kamol.co.th 
โทรศัพท์: 0 2502 2999 # 1306   โทรสาร: 0 2502 2809 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวจันทร์สุดา บุญศิริ    E-mail: chansuda.b@kamol.co.th 
โทรศัพท์: 0 2502 2999 # 1307    โทรสาร: 0 2502 2809 
 
 

http://www.upp.co.th/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
      บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
                                 ที่อยู่บริษัท เลขที่ 492-494 ถนนรัชดาภิเษก  
     แขวางสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
     โทรศัพท์: 0 2792 5555    โทรสาร: 0 2792 5540  
     Website: www.asset.co.th  
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายบรรพต นุ่มวัด    E-mail: - 
โทรศัพท์: 0 2792 5555 # 5519   โทรสาร: 0 2792 5526 
 
     บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก   
                      เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
     โทรศัพท์: 0 2378 7000  โทรสาร: 0 2377 3322 
     Website: www.smk.co.th   
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางมะลิฟ้า ศรีเหมือน    E-mail: malifa@smk.co.th 
โทรศัพท์: 0 2378 7000 # 8309   โทรสาร: 0 2377 4396 
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวฉันทนา นาคทอง     E-mail: chantana_n@smk.co.th 
โทรศัพท์: 0 2378 7081    โทรสาร: - 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวปาริตชาติ รักการ    E-mail: parichat_r@smk.co.th 
โทรศัพท์: 0 2378 7080    โทรสาร: - 
 

นางสาวโชติกา อ่ิมสะอาด    E-mail: chotika_a@smk.co.th 
โทรศัพท์: 0 2378 7082    โทรสาร: - 
 
 

http://www.asset.co/
http://www.smk.co.th/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
       บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
                                            ที่อยู่บริษัท เลขที่ 313 อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ ชั้น 3  
     ห้อง D2 และชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศัพท์: 0 2638 9000 โทรสาร: 0 2638 9030 
     Website: www.allianzcp.com  
     Email: contact@allianzcp.com 
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายพิพิธธน ฉัตรวิลัย   E-mail: pipitthon.c@allianzcp.com 
โทรศัพท์: 0 2638 9337   โทรสาร: 0 2638 9010 
 
 
     บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม  
                       เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
      โทรศัพท์: 0 2631 1311   โทรสาร: 0 2237 7409 
     Website: www.segroup.co.th  
 
ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายกิตติศักดิ์ โอฬารปราโมช  E-mail: kittisak.o@seic.co.th 
โทรศัพท์: 0 2631 1311 # 5659  โทรสาร: 0 2237 7411 
 

 
     บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
     กรุงเทพฯ 10400 
      โทรศัพท์: 0 2247 9261 โทรสาร: 0 2247 9260  
     Website: www.indara.co.th   
     E-mail: contact@indara.co.th 
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายกัมปนาท ตรีธารทิพย์เลิศ  E-mail: kampanat@indara.co.th 
โทรศัพท์: 0 2247 9261 # 1706  โทรสาร: 0 2247 9276 

 

 

 

      

http://www.allianzcp.com/
mailto:contact@allianzcp.com
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http://www.indara.co.th/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 
       บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ากัด (มหาชน) 
     ที่อยู่บริษัท เลขที่ 183 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ชั้น 12  
     ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศัพท์: 0 2869 3399 โทรสาร : 0 2250 5277 
     Website: www.asiainsurance.co.th   
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางพรทิพย์ อัชฌากุลกิจ    E-mail: pornthipa@asiainsurance.co.th 
โทรศัพท์: 0 2869 3399 # 1582  โทรสาร: 0 2250 5277 
 

นางสาวมยุรี  ไทยสงค์   E-mail: mayureet@asiainsurance.co.th 
โทรศัพท์: 0 2869 3399 # 1516  โทรสาร: 0 2250 5277 
 

       

 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ที่อยู่บริษัท เลขที ่1908 อาคารเอ็มเอสไอจี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310      
 โทรศัพท์: 0 2788 8888  โทรสาร: 0 2318 8550       
 Website: www.msig-thai.com  

             E-mail: customercare@th.msig-asin.com   
 
หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวทิพย์มณฑา กิตติรุ่งเรือง  E-mail: thipmontha_k@th.msig-asin.com   
โทรศัพท์: 0 2788 8888 # 8832  โทรสาร: 0 2716 6615-6       
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาววิศยา จ าปาศักด์ิ   E-mail: vissaya_j@th.msig-asia.com 
โทรศัพท์: 0 2788 8831   โทรสาร: - 
 

นางสาวรัชนี  ชีพอุทิศธรรม   E-mail:  thitirat_c@th.msig-asia.com 
โทรศัพท์: 0 2788 8824   โทรสาร: - 
 

http://www.asiainsurance.co.th/
http://www.msig-thai.com/
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รายนามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยด้านเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ 
 

          บริษัท เอราวัณประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
    ที่อยู่บริษัท เลขที่ 292 ถนนเยาวราช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์                    
         กรุงเทพฯ 10100 
    โทรศัพท์: 0 2224 0056    โทรสาร: 0 2221 1390  
    Website: http://www.erawanins.com  
    E-mail: eichotline@erawanins.com    
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวรัตติญา แวบิลราเฮง   E-mail: rattya-w@erawanins.com 
โทรศัพท์: 0 2224 0056 # 134   โทรสาร: 0 2222 6370 
 

นายณัฐพงศ์ วงศ์ภูมิ    E-mail: -    
โทรศัพท์: 0 2224 0056 # 132   โทรสาร: -  
 

    บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
    ที่อยู่บริษัท อาคารจัสมินซิตี้ ชั้นที่ 14,16,17 และ 19 เลขที่ 2  
              ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
     โทรศัพท์: 0 2661 6000  โทรสาร: 0 2665 2728 
    Website: www.lmginsurance.co.th  
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นายสิทธิชัย  บัณฑิตไทย    E-mail: sittichai.b@lmginsurance.co.th 
โทรศัพท์: 0 2661 6000 # 1317   โทรสาร: 0 2665 2739 
 
    บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
    ที่อยู่บริษัท เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้นที่ 22 และ 23   
                      ยูนิต 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ  
    โทรศัพท์: 0 2620 8000  โทรสาร: 0 2677 3986  
    Website: www.aioibkkins.co.th  E-mail: info@aioibkkins.co.th 
 

หัวหน้าฝ่ายเรียกร้องสินไหมรถยนต์ 
นางสาวชัญญานุช เพ็ชรลุ     E-mail: recovery2@aioibkkins.co.th 
โทรศัพท์: 0 2620 8000 # 8340    โทรสาร: 0 2677 3986 

http://www.erawanins.com/
http://www.lmginsurance.co.th/
http://www.aioibkkins.co.th/
mailto:info@aioibkkins.co.th
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ประจ าปี 2558-60 
 

1. นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย ประธาน 

2. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย กรรมการที่ปรึกษา 

3. นายประสิทธิ์ ค าเกิด บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รองประธานฯ 

4. นายสุเทพ ราชอุปนันท์ บมจ.วิริยะประกันภัย รองประธานฯ 

5. นายศิริลักษณ์ เมืองศรี บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย รองประธานฯ 

6. นายหฤษฏพงษ์ ชัยเลิศ บมจ.ทิพยประกันภัย ที่ปรึกษา 

7. นายประชัน มาลาวงศ์ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ที่ปรึกษา 

8. นายถาวร แดนวังเดิม บมจ.เอราวัณประกันภัย ที่ปรึกษา 

9. นายพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท ที่ปรึกษา 

10. นายไพฑูรย์ จันทร์พนอรักษ์ บมจ.กรุงเทพประกันภัย กรรมการ 

11. นายชูชัย วชิรบรรจง บมจ.ประกันคุ้มภัย กรรมการ 

12. นางสาววลีรัตน์ อัศววงศ์เสถียร บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย กรรมการ 

13. นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล บมจ.ธนชาตประกันภัย กรรมการ 

14. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา บมจ.มิตรแท้ประกันภัย กรรมการ 

15. นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ บมจ.แอกซ่าประกันภัย กรรมการ 

16. นายด ารงค์ จิรวรพัฒน์ บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย กรรมการ 

17. นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา บมจ.วิริยะประกันภัย กรรมการ 

18. นายจุลินทร์ จุฬาวังฤทธิ์ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรรมการ 

19. นายวัลลภ จิตต์สนอง บมจ.สหมงคลประกันภัย กรรมการ 

20. นายอาภากร ปานเลิศ ส านักงาน คปภ. ผู้ประสานงาน 

21. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ส านักงาน คปภ. ผู้ประสานงาน 

22. นางสาววิไลรัตน์ แสงแก้ว ส านักงาน คปภ. ผู้ประสานงาน 
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รายนามคณะกรรมการชมรมสินไหมยานยนต์ ประจ าปี 2558-60 
 
 

1. นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา  บมจ.วิริยะประกันภัย ประธาน 

2. นายวรวุฒิ สายสุวรรณ บมจ.กรุงเทพประกันภัย รองประธาน 

3. นายสมบัติ ไชยศร  บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย          รองประธาน 

4. นายโกวิทย์ เจียมสว่างพร  บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 รองประธาน 

5. นางเบญจพรรณ รุจิระประภาส  บมจ.สหมงคลประกันภัย เหรัญญิก 

6. นายภาสุระ อินทร์บุรี บมจ.กรุงไทยพาณิชประกันภัย ประชาสัมพันธ์ 

7. นายธารา ล่ าซ า      บมจ.เมืองไทยประกันภัย เลขานุการ 

8. นายพิภพ มาลา  บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย นายทะเบียน 

9. นายก าจร ตั้งวัชรก าพล บมจ.น าสินประกันภัย ที่ปรึกษา 

10. นายชัชวาล สุนทรชื่น บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ที่ปรึกษา 

11. นายสมบัติ เปรมบุญญาธร บมจ. เอไอจี ประกันภัย ที่ปรึกษา 

12. นายเสรี สวนพุฒ ชมรมประกอบวิชาชีพตรวจฯ ที่ปรึกษา 

13. นายจ านงค์ สิงหา ชมรมประกอบวิชาชีพตรวจฯ ที่ปรึกษา 

14. นายกรธวัช สุวรรณทับ บมจ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย ที่ปรึกษา 

15. นายสมชาย สุดเสนาะ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย กรรมการ 

16. นายเชิดชัย ทองกุนา  บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย กรรมการ 

17. นายต่อศักดิ์ เศรษฐศิระดล  บมจ.ทิพยประกันภัย กรรมการ 

18. นายอริยะ จักรานุรักษ์   บมจ.เทเวศประกันภัย กรรมการ 

19. นายวินัย เจริญอาจ บมจ.ธนชาตประกันภัย กรรมการ 

20. นายพลเชฎฐ์ เจริญพันธ์  บมจ.นวกิจประกันภัย กรรมการ 

21. นายธเนศ จารุรัตนสาคร บมจ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย กรรมการ 

22. นายอนุพงศ์ เสาร์ค า  บมจ.เอราวัณประกันภัย กรรมการ 
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23. นายธวัช จิตเกษมสุขสันต์  บมจ.แอกซ่าประกันภัย กรรมการ 

24. นายโชคดี อินเพ็ชร บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย กรรมการ 

25. นายพรชัย สุคันธภัติ ส านักงาน คปภ. ผู้ประสานงาน 
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รายนามคณะกรรมการชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ ประจ าปี 2558-60 
 

1. นายจุลินทร์ จุฬาวังฤทธิ์ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย ประธาน 

2. นายเพิ่มศักดิ์ รอยศิริกุล บมจ.น าสินประกันภัย รองประธาน 

3. นายเกรียงศักดิ์ นพสุวรรณชัย บมจ.ธนชาตประกันภัย รองประธาน 

4. นางสาวดลหทัย ชนะนนท์ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เลขานุการฯ 

5. นางสาวศุภัชชา พรหมรักษา บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย เหรัญญิก 

6. นายศิริโรจน์ โรจน์วรพร บมจ.มิตซุยสุมิโตโมอินชัวรันซ์ นายทะเบียน 

7. นางสาวพัณณิตา ภารพันธ์ บมจ.นวกิจประกันภัย ประชาสัมพันธ์ 

8. นายพิชัย ฉิมขันธ์ บมจ.กรุงเทพประกันภัย กรรมการ 

9. นายสุทธิชัย วัตรุจีกฤต บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย กรรมการ 

10. นายบุญยัง วังสว่าง บมจ.ทิพยประกันภัย กรรมการ 

11. นายยศกร ตะการวัฒนกุล บมจ.เทเวศประกันภัย กรรมการ 

12. นายสุพจน์ สุดเสนาะ บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย กรรมการ 

13. นายไกรพันธ์ ผาสุข บมจ.วิริยะประกันภัย กรรมการ 

14. นายเกียรติยศ ศักดิ์แสง บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย กรรมการ 

15. นายส่งเสริม สุทธิปัญญา บมจ.สินมั่นคงประกันภัย กรรมการ 

16. นางพรทิพย์ อัชฌากุลกิจ บมจ.เอเชียประกันภัย กรรมการ 

17. นายกรัณย์พล สุวรรณมะโน บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย กรรมการ 

18. นายวุฒิชัย หมื่นพันธ์ชู                 บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย กรรมการ 

19. นายนุกูล สวนขวัญ ส านักงาน คปภ. ผู้ประสานงาน 
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20. นายวีระวุฒน์ รัตนเนตร               บมจ.กรุงเทพประกันภัย  ที่ปรึกษา 

21. นายเกียรติสิทธิ์ อารียกุลานนท์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย ที่ปรึกษา 

22. นายศุภชัย นาคมอญ ส านักงานกฎหมายรักษ์ธรรม   ที่ปรึกษา 

23. นายเทพา เจริญพานิช                    - ที่ปรึกษา 

24. นายสมนึก ตันติสุวณิชย์กุล บมจ.ประกันคุ้มภัย ที่ปรึกษา 

25. นายบัลลังก์ แก้วปานกัน บมจ.บางกอกสหประกันภัย ที่ปรึกษา 

26. นางสาวพัชริน บูรพัฒน์สิริ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ปรึกษา 

27. นายวสุพจน์ กลิ่นชาติ  บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ที่ปรึกษา 

28. นายมนัสชัย บุญเสริม    บมจ.ไทยศรีประกันภัย ที่ปรึกษา 

29. นางสาวช่อทิพย์ เปลี่ยนศรี บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ปรึกษา 

30. นางสาวปานทิพย์ องค์ปรัชญากุล   บจ.บริลเลี่ยนท์ เซอร์เวย์  ที่ปรึกษา 

31. นายสนั่น พิสุทธิไทรงาม สมาคมธุรกิจเช่าชื้อไทย ที่ปรึกษา 

32. นายดนุวัศ สิทธิลาภาบดีกุล บมจ.เอราวัณประกันภัย ที่ปรึกษา 
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รายนามคณะกรรมการชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ประจ าปี 2558-60 
 

1. นายวัลลภ จิตต์สนอง บมจ.สหมงคลประกันภัย  ประธาน 
2. นางสาวเพ็ญศรี โภคามาศ บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย  รองประธาน 

3. นางสาวจันทร์เพ็ญ เหลืองเจริญ บมจ.วิริยะประกันภัย  รองประธาน 

4. นางสาวนริตา บุญสุทธิ์ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย  เหรัญญิก 

5. นายเกษม สังข์ภิรมย์ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ประชาสัมพันธ์ 

6. นางสาววลีรัตน์ อัศววงศ์เสถียร บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย เลขานุการ 

7. นายศักดิส์ยาม ไชยนิสิต บมจ.เมืองไทยประกันภัย  นายทะเบียน 

8. นายนิคม สว่างศรี บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ที่ปรึกษา 

9. นางอโนมา วาดเขียน บมจ.เอราวัณ ประกันภัย  ที่ปรึกษา 

10. นายสุธี เหมจักษุธรรม บมจ.อาคเนย์ประกันภัย  ที่ปรึกษา 

11. นายจิตวุฒิ ศศิบุตร สมาคมนายหน้าประกันภัย ที่ปรึกษา 

12. นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ที่ปรึกษา 

13. นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา - ที่ปรึกษา 

14. น.ส.วิไลรัตน์ แสงแก้ว ส านักงาน คปภ.  ผู้ประสานงาน 

15. นายสุภาษ เหลืองศิริมีชัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย กรรมการ 

16. นายกังวาน เตยีวพิริยะทรัพย์ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย กรรมการ 

17. นายเสรี กวินรัชตโรจน ์ บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย กรรมการ 

18. นายทิวา วงศ์ธนาภา บมจ.ธนชาตประกันภัย  กรรมการ 

19. นางสาววนิดา ศาสนบัณฑิต บมจ.นวกิจประกันภัย  กรรมการ 

20. นางสาววิจิณณา กุสุโมทย์ บมจ.น าสินประกันภัย กรรมการ 

21. นายกวีพันธ์ แสงเรือง บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์  กรรมการ 

22. นายจิรัฏฐ์ ปุณณทิน บมจ.สยามซิตี้ ประกันภัย  กรรมการ 
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23. นางสาวเอมอร นาคสัมฤทธิ์ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย  กรรมการ 

24. นายคณัสนันท์ นันชัย บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 กรรมการ 

25. นางสมพร ธนะศร บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย  กรรมการ 
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รายนามคณะท างานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย ประจ าปี 2558-60 
 

1 นายวรวุฒิ สายสุวรรณ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หัวหน้า 

2 นายวรพงศ์ พิพิธประพัฒน์ บมจ.วิริยะประกนัภัย รองหัวหน้า 

3 นางสาวทิพย์มณฑา กิตติรุ่งเรือง บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย  รองหัวหน้า 

4 นางสาวพวงทิพย์ วิเศษสิงห์ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เลขานุการ 

5 นายต่อศักดิ์ บุญยัง บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ที่ปรึกษา 

6 นายสายัณห์ เพชรสูงสกุล บมจ.สัญญาประกันภัย ที่ปรึกษา 

7 นายมีศักดิ์ ปรีชา บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย ที่ปรึกษา 

8 นายธวัช จิตเกษมสุขสันต์ บมจ.แอกซ่าประกันภัย  ที่ปรึกษา 

9 นางสาวสุปรัชญา ปานแก้ว บมจ.เทเวศประกันภัย       คณะท างาน 

10 นายสัญชัย วิเชียรพิทยา บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย คณะท างาน 

11 นางสาวตติยาภรณ์ เครือช่าง บมจ.ธนชาตประกันภัย คณะท างาน 

12 นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งวิเศษกุล บมจ.เคเอสเคประกันภัย     คณะท างาน 

13 นางสาวมยุรี ไทยสงค์ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 คณะท างาน 

14 นายสุชา จันทนู บมจ.สหมงคลประกันภัย คณะท างาน 

15 นายพิพิธน ฉัตรวิลัย บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย คณะท างาน 

16 นางสาวเขมกร ไกรรักษ์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คณะท างาน 

17 นายคมสัน พันธุ์มิตร บมจ.ประกันคุ้มภัย คณะท างาน 

18 นายจีระพล โพธิ์ประเทศ บมจ.ทิพยประกันภัย คณะท างาน 
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19 นางสาวพรรณภา สุทธิ บมจ.กรุงเทพประกันภัย   คณะท างาน 

20 นายกติติศักดิ์ โอฬารปราโมช บมจ.อาคเนย์ประกันภัย คณะท างาน 

21 นางจันทร์ทิพย์ อินประดับ บมจ.น าสินประกันภัย        คณะท างาน 

22 นางสาวฉันทนา นาคทอง บมจ.สินมั่นคงประกันภัย    คณะท างาน 
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