
ตารางเปรียบเทียบ 
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  
และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

 
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  

หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 

ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑๑) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย    
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที ่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม      
การประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑0/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                        
เป็นผู้กำหนดการกระทำหรือการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทประกันวินาศภัยที่จะถือว่าเป็นการ
ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย  รวมทั้งการกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลเพ่ือให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติและ
ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
สัญญาประกันภัย  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง มาตรา ๓๗ (๑๑) และมาตรา ๔๙        
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๓ (๑)               
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย       
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙" 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน หรือ    
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที ่ถ ือว่าเป็นการประวิงการจ่าย             
ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี ้ยประกันภัยของบริ ษัทประกันวินาศภัย         
พ.ศ. 2566” 



๒ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 

 (๑) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็น
การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกัน
วินาศภัย ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 (๒) ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย        

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข้อ ๓ ในประกาศนี ้
"สำนักงาน " หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
"บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกัน   
วินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

"สำนักงานใหญ่" หมายความรวมถึง สำนักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 

ข้อ ๔  ในประกาศนี้ 
"สำนักงาน " หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย 
"บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย     

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกัน
ว ินาศภ ัยต ่ า งประ เทศท ี ่ ได ้ ร ั บ ใบอน ุญาตประกอบธ ุ รก ิ จประก ันว ิน าศภั ย                          
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

"สำนักงานใหญ่" หมายความรวมถึง สำนักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย
ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 



๓ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู ้ซึ ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 

“การฉ้อฉลประกันภัย” หมายความว่า การกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 
๑๐๘/๔ และมาตรา ๑๐๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะ
ประกันภัยต่อ 
 

ข้อ ๕ คงเดิม 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้ 

 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ 
 

 หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

 
 ข้อ ๗  สำนักงานมีอำนาจกำหนดแนวปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศ

นี้ได ้

ข้อ ๖ บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยที่มีความพร้อม โดยมีลักษณะอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๘ คงเดิม 
 



๔ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

    (๑) มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 

(๑) มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย และมีระบบบันทึกข้อมูล 
ตรวจสอบ เพ่ือดำเนินการชดใช้เงินตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัย 

    (๒) มีระบบสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลเกี่ยวกับการ
เรียกร้องการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่ชัดเจนสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 
 

ข้อ ๘ (๒) คงเดิม 

    (๓) มีระบบการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออกเลขรับแจ้งการเรียกร้องการ   
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที ่เชื ่อมโยงข้อมูลการบันทึก
รายการกับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและข้อมูลการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือ            
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย รวมถึงมีระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ดังกล่าวทุกครั้ง 
 

ข้อ ๘ (๓) คงเดิม 

    (๔) มีระบบงานสนับสนุน เพ่ือสนับสนุนระบบงานจัดการการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ข้อมูลจาก
การรับประกันภัยเชื่อมโยงกับระบบงานการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย และระบบการรับและจ่ายเงินของบริษัท 

ข้อ ๘ (๔) คงเดิม 

    (๕) มีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาที่ทำให้เชื ่อมั ่นว่า 
ข้อมูลที ่รับแจ้งและข้อมูลเกี ่ยวกับการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยต่าง ๆ ที่สาขาดำเนินการนั้นถูกบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

ข้อ ๘ (๕) คงเดิม 



๕ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ข้อ ๗ บริษัทต้องกำหนดให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และผู ้มีอำนาจหน้าที ่ในการอนุมัติ           
การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กร (check and balance) 

 

ข้อ ๙ คงเดิม 
 

ข้อ ๘ เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัทดำเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๐ คงเดิม 

(๑) บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุ หรือการเรียกร้องโดยเชื ่อมโยงข้อมูลดังกล่าว         
ไปบันทึกรายการในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสมุดบัญชีของบริษัท  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความ
เสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 

ข้อ ๑๐ (๑) คงเดิม 

(ก) กรณีท่ีต้องมีการสำรวจภัย ให้บริษัทแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่ไป
สำรวจภัย ณ ที่เกิดเหตุ หรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยนัดหมาย และออกเอกสารการรับ
แจ้งเหตุ หรือใบตรวจสอบรายการความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์  
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้นำมา
ติดต่อกับบริษัทหรือดำเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ข้อ 10 (1) (ก) คงเดิม 

(ข) กรณีที่ไม่ต้องมีการสำรวจภัย ให้บริษัทแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์  
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี  ทราบถึงเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดท่ีต้องใช้ประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาที่ใช้ใน
การพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

 

ข้อ 10 (1) (ข) คงเดิม 



๖ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น ต้องมีการบันทึก
ทุกครั้งและสามารถตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้ 
 

ข้อ 10 (1) (ค) คงเดิม 

     (๒) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาความเสียหาย การประเมินความเสียหาย 
การทดสอบที่จำเป็นต่าง ๆ เพ่ือให้การตีมูลค่า มีความเท่ียงตรงน่าเชื่อถือ ตลอดจนสื่อสาร
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ที ่จะทำให้กระบวนการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นที่ยอมรับและลดการโต้แย้งจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อ 10 (2) คงเดิม 
 

(๓) ดำเนินการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
ประกันภัย หรือที ่กฎหมายกำหนด และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู ้เอาประกันภัย        
ผ ู ้ร ับประโยชน ์ หร ือผ ู ้ม ีส ิทธ ิเร ียกร ้องตามกรมธรรม ์ประก ันภ ัย แล ้วแต ่กรณี              
ภายในระยะเวลาข้างต้น  

 

ข้อ 10 (3) คงเดิม 

(๔) บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยในระบบงาน หรือระบบข้อมูลโดยเร็ว  

 

ตัดออก 

(๕) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตาม (๓) 
แล้วให้บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว 
ในระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

 

ข้อ 10 (4) คงเดิม 
 
 



๗ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ในกรณีที ่บริษัทได้ชดใช้เง ิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็น        
เช็ค และผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย 
แล้วแต่กรณียังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร จนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงิน      
จากธนาคารได้ ให้ถ ือว ่าเป็นค่าส ินไหมทดแทนค้างจ ่าย และบริษัทต ้องดำเนิน
กระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง 

 

     (๕) ในกรณีที ่บริษัทได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย       
เป็นเช็ค และผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ หรือผู ้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัย ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร จนเลยระยะเวลาที ่จะเรียกเก็บเงิน     
จากธนาคารได ้ ให้ถ ือว ่าเป็นค่าส ินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทต ้องดำเนิน
กระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม (๔) 

(๖) ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
หรือไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัทแจ้งแก่          
ผู ้เอาประกันภัย ผู ้ร ับประโยชน์ หรือผู ้ม ีส ิทธิเร ียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย         
แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมาย
หรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
จำนวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการติดต่อบริษัทในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

(๖) ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
หรือไม่สามารถตกลงกำหนดจำนวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอา
ประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ หรือผู ้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยระบุ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือ
เงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
ตามจำนวนที่เรียกร้องได้โดยชัดเจนและไม่ชักช้า รวมทั้งให้ระบุช่องทางและวิธีการติดต่อ
บริษัทไว้ด้วย โดยอย่างน้อยต้องระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   
ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของบริษัท 

 
 (๗) กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  

ตาม (๖) อันเนื่องมาจากสงสัยถึงการกระทำไม่สุจริต หรือโดยทุจริต หรือการฉ้อฉล
ประกันภัยของผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ หรือผู ้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๑๐๘/๔ หรือมาตรา ๑๐๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม หรือมาตรา ๓๔๑        
มาตรา ๓๔๒ หรือมาตรา ๓๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา บริษัทต้องดำเนินการ       
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลโดยเร็ว และเมื่อได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวไปพร้อมกับการปฏิเสธการ     



๘ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ 
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยทราบ และบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามการดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบผลการดำเนินคดีและ
นำมาประกอบการพิจารณาชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยเร็ว  
 

 (๘) กรณีบริษัทได้ติดตามการดำเนินคดีแล้วปรากฏว่า พนักงานอัยการยังไม่ได้สั่งคดี
โดยมีคำสั่งฟ้องหรือมีความเห็นควรสั่งฟ้องบุคคลดังกล่าวข้างต้นภายในสองปีนับแตว่ันที่
บริษัทได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษตาม (๗) ให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานการติดตามการดำเนินคดีของบริษัทจาก
พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี อันแสดงให้เห็นได้ว่าพนักงานอัยการ
ยังไม่ได้ส ั ่งคดีโดยมีคำสั ่งฟ้องหรือมีความเห็นควรสั ่งฟ้อง  และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน  

 
 (๙) การแจ้งผลการพิจารณาตาม (๖) และ (๗) ให้บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร    

ในการนี้บริษัทอาจแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีแจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ หรือผู ้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยก่อน และต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริษัทที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูล
การแจ้งผลการพิจารณาไปยังระบบข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น และในกรณีท่ีไม่
สามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังระบบข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทแจ้งผลการพิจารณาเป็น
หนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 



๙ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ข้อ ๙ ในกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการที่เกี ่ยวข้องกับ    
การดำเนินการตามประกาศนี้ บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาว่าจ้าง โดยสาระสำคัญในสัญญา
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ประกอบการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่บริษัท 
โดยบริษัทต้องควบคุมกำกับให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาและมาให้
ถ้อยคำ ความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องต่อนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
 

ข้อ 11 คงเดิม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย             
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเต ิมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัต ิประกันวินา ศภัย          
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ข้อ ๑๐ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท เพื่อพิจารณา
เรื ่องร้องเรียน ในกรณีที ่ผู ้เอาประกันภัย ผู ้รับประโยชน์ หรือผู ้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัทดำเนินการพิจารณา และ
ดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑๒ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องการขอให้ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนขึ้นเป็นการเฉพาะภายในบริษัท เพื่อพิจารณา เรื่องร้องเรียน ในกรณีที่
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เห็นด้วย
กับผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท และมีความประสงค์จะให้บริษัท
ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้บริษัทดำเนินการพิจารณาและ
ดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) ให้ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการ 
และพิจารณาการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

 

ข้อ 12 (1) คงเดิม 



๑๐ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

(๒) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การ      
ชี้ขาดเรื่องร้องเรียนดำเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอำนาจ
ตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงาน
รับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

     ข้อ 12 (2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง 
ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียนดำเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มี
อำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน 
หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการแตกต่างไปได้  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท      บริษัทอาจกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้      

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 

(๓) ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา    
ที่บริษัทกำหนด แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม  
(ถ้ามี) 
 

(๓) ให้หน่วยงานรับเรื่องการขอให้ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ทบทวน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 
(๔) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัท

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 

ข้อ 12 (4) คงเดิม 

(๕) กรณีที่หน่วยงานรับเรื ่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที ่ตาม         
ข้อ ๘ (๖) ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมาย
หรือเงื ่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทน     
ตามจำนวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
 

(๕) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องขอให้ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามข้อ ๑๐ (๖) และ (๗) ให้แจ้งผู้ขอให้
ทบทวน โดยระบุเหตุผลแห่งการยืนยันผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวน        
ที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ขอให้ทบทวน 

 (๖) การแจ้งผลการพิจารณาตาม (๕) ให้บริษัทแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในการนี้
บริษัทอาจแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีแจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์



๑๑ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ประกันภัย ก่อน และต้องทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงลายมือชื ่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทที่มี
ลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลการแจ้ง
ผลการพิจารณาไปยังระบบข้อมูลที ่ผ ู ้เอาประกันภัยระบุไว้เท่านั ้น และในกรณีที่             
ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยังระบบข้อมูลดังกล่าว ให้บริษัทแจ้งผลการพิจารณา
เป็นหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

 
(๖) ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการ เพ่ือรายงานต่อสำนักงานเมื่อมีการร้องขอ 
 

ข้อ 12 (6) คงเดิม 
 

ข้อ ๑๑ บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และจัดให้
มีคู่มือระบบงานตามข้อ ๖ คู่มือการดำเนินงานตามข้อ ๘ และคู่มือการดำเนินงานของ
หน่วยงานรับเรื ่องร้องเรียนตามข้อ ๑๐ รวมทั้งคู ่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ เมื่อมีการร้องขอ 
ทั ้งนี ้ สำนักงานอาจสั ่งให้บริษัทแก้ไขเพิ ่มเติมคู ่มือดังกล่าว รวมถึงระบบงาน และ
กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควร 

 

ข้อ 13 คงเดิม 
 

ข้อ ๑๒ บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย สำหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ในเว็บไซต์
ของบริษัทให้ประชาชนทั่วไปทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย 
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ต้องใช้ในการ
เรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และช่องทางการ
ติดต่อกับบริษัท รวมถึงระยะเวลาที ่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย และให้บริษัทนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้ นตอน และ

ข้อ ๑๔ บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท 
รวมถึงกระบวนการทบทวนการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเว็บไซต์ของบริษัทให้
ประชาชนทั่วไปทราบ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 



๑๒ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

กระบวนการ เอกสารหลักฐานทั้งหมด ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาที่ใช้ใน
การพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้สำนักงาน 
ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และ
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่ มีเหตุผลอันควร      
ให้บริษัทขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีก แต่ไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ สำนักงานอาจสั่งให้
บริษัทแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ตามสมควร 

 
 (๑) เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง

ตามกรมธรรม์ประกันภัย ต้องใช้ในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย 

 
 (๒) ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 
 (๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัย 
 

 เมื่อบริษัทดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บริษัทนำส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่
สำนักงาน ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ เปิดเผยในเว็บไซต์ 
เว้นแต่มีเหตุผลอันควร ให้บริษัทขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อสำนักงาน แต่ไม่เกิน    หก
สิบวัน ทั้งนี้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตามวรรคหนึ่งได้ตาม
สมควร 

 
 ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามวรรคหนึ่งในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ

ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย 



๑๓ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

 ในกรณีที่บริษัทไม่เปิดเผยระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยประเภทใด ให้ถือว่าบริษัทมีระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา
และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน เว้นแต่กรณีข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยกำหนดระยะเวลาที ่ใช้ในการ
พิจารณาและชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นการเฉพาะชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่
ต้องชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  

 
ข้อ ๑๓ กรณีบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัท

นำส่งกองทุนประกันวินาศภัยตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนประกันวินาศภัยกำหนด 
ตัดออก 

 
  

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่า 
เป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย                

ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2549 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

 หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา 3๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงออกประกาศ
กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยไว้ดังต่อไปนี้  
 

ตัดออก 
 



๑๔ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี ้ยประกันภัย          
ของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ตัดออก 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เป็นต้นไป 

 

ตัดออก 

ข้อ ๓ การกระทำหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัท หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการจ่าย    
ค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนแก่ผู้เอาประกันภัย 
หรือผู้รับประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืนโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๕ การกระทำหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัท หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าบริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ 
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืน
โดยไม่สุจริต 

 
(๑) ในกรณีเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยและคู่กรณี

สามารถตกลงราคาความเสียหาย เพื่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
แก่กันแล้วบริษัทไม่ออกหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัท 

 

(๑) ในกรณีเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยและคู่กรณี
สามารถตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแก่กันแล้ว แต่บริษัทไม่ออก
หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท 

ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นตัวเงิน บริษัทไม่ระบุจำนวนเงินหรือไม่กำหนดวัน
รับเงินที่แน่นอนหรือกำหนดวันรับเงินเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน  
 

(๒) ในกรณีการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงิน แต่บริษัทไม่ระบุจำนวนเงิน
หรือไม่กำหนดวันรับเงินที่แน่นอนหรือกำหนดวันรับเงินเกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่การ
ตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน 

 
ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นอย่างอื ่น บริษัทไม่ระบุไว้ให้ชัดเจนว่าเลือก  

กระทำการโดยวิธีใด ณ สถานที่แห่งใด ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด หรือระบุระยะเวลา
(๓) ในกรณีการตกลงความเสียหายเป็นอย่างอื่น บริษัทไม่ระบุไว้ให้ชัดเจนว่ าเลือก

กระทำการโดยวิธีใด ณ สถานที่แห่งใด ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด หรือระบุระยะเวลา



๑๕ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

ดำเนินการที่เกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่กรณีได้ตกลงกัน เว้นแต่จะมีเหตุอันควรและ
ได้รับความยินยอมจากคู่กรณ ี
 

ดำเนินการที่เกินกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสาร
ครบถ้วน เว้นแต่จะมีเหตุอันควรและได้รับความยินยอมจากคู่กรณี 

 (๒) ในกรณีการตกลงเพื ่อชดใช้ราคาความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือการคืนเบี้ย
ประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็คไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจนหรือเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเกิน
กว่าระยะเวลาตาม (๑) 

(๔) ในกรณีการตกลงเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงิน บริษัทไม่จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน  

(๓) ในกรณีการตกลงเพื ่อชดใช้ราคาความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือการคืนเบี้ย
ประกันภัยที่สั่งจ่ายเป็นเช็ค และเช็คนั้นถูกธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน 

(๕) ในกรณีที่สั่งจ่ายเป็นเช็คไม่ระบุชื่อผู้รับเงินที่ชัดเจน หรือเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หรือเช็คนั้น
ถูกธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน 

 
(๔) ในกรณีที่มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับจำนวนค่าสินไหม

ทดแทนหรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จะคืนกันตามสัญญาประกันภัยแล้ว และได้มีการทำ
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกัน ไม่ว่าสัญญานั้นจะได้ทำขึ้นในชั้นใด ๆ ก็ตาม 
เมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 

ข้อ 15 (๖) คงเดิม 
 

(๕) บริษัทใดจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ 
ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที ่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้เอาประกันภัย       
ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย 
เช่น บริษัทมีหน้าที่ต้องสำรองค่าเสียหายเบื้องต้น สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ        
ค่าปลงศพ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด เป็นต้น 

(๗) บริษัทใดจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ ใด ๆ 
ที่มีความชัดเจนที่กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ประโยชน์อื่นใด 
หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ผู ้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 
 

(๖) บริษัทใดละเลยไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามภาระแห่งหนี้อันเกิดขึ้นจาก
สัญญาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความ

(๘) บริษัทไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามภาระแห่งหนี้อันเกิดขึ้นจากสัญญา
ประกันภัย จนเป็นเหตุให้ผู ้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม



๑๖ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

เสียหายจำเป็นต้องนำเรื่องร้องเรียนต่อกรมการประกันภัย และกรมการประกันภัยได้มี 
คำวินิจฉัยให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ยประกันภัยตามแต่กรณีไปแล้ว บริษัทมิได้โต้แย้งหรือ
คัดค้านคำวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
ทราบคำวินิจฉัย และบริษัทไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
 

กรมธรรม์ประกันภัย จำเป็นต้องนำเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน และนายทะเบียนได้
พิจารณาข้อร้องเรียน โดยมีความเห็นให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญาหรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ตามแต่กรณีไปแล้ว 
แต่บริษัทมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความเห็นของนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
กำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบความเห็นของนายทะเบียน และบริษัท      
ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของนายทะเบียน 

 
(๗) บริษัทใดละเลยไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามภาระแห่งหนี้ อันเกิดขึ้นจาก

สัญญาประกันภัย จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความ
เสียหายจำเป็นต้องนำเรื่องร้องเรียนต่อกรมการประกันภัย และกรมการประกันภัยได้มี   
คำวินิจฉัยให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ยประกันภัยตามแต่กรณีไปแล้ว บริษัทไม่ปฏิบัติตาม      
คำวิน ิจฉัย หากแต่บริษัทได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำวิน ิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร          
ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบคำวินิจฉัยหากภายหลังได้มีการนำ
คดีสู่การพิจารณาในชั้นศาลและศาลได้คำพิพากษา ให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย
เช่นที่กรมการประกันภัยได้มคีำวินิจฉัยไป 
 

(๙) บริษัทไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามภาระแห่งหนี้อันเกิดขึ้นจากสัญญา
ประกันภัย จนเป็นเหตุให้ผู ้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย จำเป็นต้องนำเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน และนายทะเบียนได้
พิจารณาข้อร้องเรียน โดยมีความเห็นให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ตามแต่กรณีไปแล้ว 
บริษัทไม่ปฏิบัติตามความเห็นของนายทะเบียน และได้โต้แย้งหรือคัดค้านความเห็นของ
นายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบ
ความเห็นของนายทะเบียน หากภายหลังได้นำคดีเข้าสู ่การพิจารณาในชั ้นศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้
บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ย
ประกันภัย  

 
(๘) ในกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม

กรมธรรม์ประกันภัย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี ้ยประกันภัย     
ตามแต่กรณี บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลจนพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับ 

ข้อ 15 (๑๐) คงเดิม 
 



๑๗ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

(๙) ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี ้ยประกันภัย    
บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจนพ้นระยะเวลาในคำชี้ขาด 
 

(๑๑) ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญาหรือให้คืนเบี ้ยประกันภัย           
แต่บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจนพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน       
คำชี้ขาด เว้นแต่บริษัทได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลเพ่ือคัดค้านคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดให้      
ยกคำร้องของบริษัท หรือศาลได้มีคำสั ่งถึงที ่สุดให้บริษัทปฏิบัติตามคำชี ้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ 

 

ในกรณีที ่อนุญาโตตุลาการมีคำชี ้ขาดให้บริษัทต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสัญญา หรือให้คืนเบี้ยประกันภัยบริษัท
ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้าน  
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในกำหนดระยะเวลาในคำชี้ขาด หากภายหลังศาลไดม้ี
คำสั ่งถึงที่สุดให้ยกคำร้องของบริษัทหรือศาลได้มีคำสั่งถึงที ่สุดให้บริษัทปฏิบัติตาม         
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 
(๑๐) ในกรณีบริษัทเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการสั่งซ่อม บริษัทไม่เร่ง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย เว้นแต่มีเหตุอันควร
และได้รับความยินยอมจากคู่กรณ ี
 

 

(๑๒) ในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการซ่อมแซม การสร้างให้ใหม่ หรือการ
จัดหาทรัพย์สินมาทดแทน บริษัทไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน เว้นแต่บริษัทได้แจ้งเหตุอันสมควรให้
คู่กรณีทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยได้รับความยินยอมจากคู่กรณีเป็นลายลักษณ์
อักษร ในกรณีไม่ได้รับความยินยอมจากคู่กรณี บริษัทต้องแสดงหลักฐานโดยแจ้งชัด
เกี่ยวกับเหตุอันสมควรและการแจ้งเหตุอันสมควรให้คู่กรณีทราบภายในระยะเวลาข้างต้น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
(๑๑) ในกรณีบริษัทเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการสั่งซ่อมและบริษัทจะ

เป็นผู้จัดส่งอะไหล่ให้ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมที่บริษัทสั่งให้จัดการซ่อม แต่บริษัทไม่เร่ง
ดำเนินการจัดส่งอะไหล่ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อม
ได้รับรถยนต์และคำสั่งซ่อมจากบริษัท 

 

(๑๓) ในกรณีบริษัทเลือกวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการสั่งซ่อมและบริษัทจะ
เป็นผู้จัดส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์ให้ผู้รับจ้างซ่อมที่บริษัทสั่งให้จัดการซ่อม แต่บริษัทไม่เร่ง
ดำเนินการจัดส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างซ่อม
ได้รับมอบทรัพย์สินที่ต้องจัดซ่อมและคำสั ่งซ่อมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทได้แจ้งเหตุ      
อันสมควรให้คู่กรณีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับ



๑๘ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

 
 

เอกสารครบถ้วน โดยได้รับความยินยอมจากคู่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีไม่ได้รับ
ความยินยอมจากคู่กรณี บริษัทต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเหตุอันสมควรและการแจ้งเหตุ
อันสมควรให้คู่กรณีทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีอะไหล่
นั้นไม่มีขายในประเทศและจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทไม่ดำเนินการออก
ใบสั่งซื้ออะไหล่ในทันที นับแต่วันที่ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมได้แจ้งให้บริษัททราบ  

 

ในกรณีอะไหล่นั้นไม่มีขายในประเทศและจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศบริษัท      
ไม่ดำเนินการออกใบสั่งซื ้ออะไหล่ในทันที นับแต่วันที่ผู ้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมได้แจ้ง        
ให้บริษัททราบ 

 
(๑๒) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความคุ้มครองตาม

สัญญาประกันภัย ไม่สามารถรับรถยนต์ที่ผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมตามคำสั่งของบริษัท      
ที่ซ่อมแล้วเสร็จได้เพราะผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อมที่ทำการซ่อมตามคำสั่งของบริษัทนั้น     
ใช้สิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไม่ชำระราคาค่าซ่อมหรือชำระ
ราคาค่าซ่อมไม่ครบจำนวนตามที่ตกลงกันผู้รับจ้างซ่อมหรืออู่ซ่อม 
 

(๑๔) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัย ไม่สามารถรับทรัพย์สินที่จัดซ่อมแล้วเสร็จได้เพราะผู้รับจ้างซ่อมใช้สิทธิ       
ยึดหน่วงทรัพย์สินที่จัดซ่อมไว้ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไม่ชำระราคาค่าซ่อมหรือ
ชำระราคาค่าซ่อมไม่ครบจำนวนตามที่บริษัทตกลงกับผู้รับจ้างซ่อม 

 

(๑๓) ในกรณีที่รถยนต์ที ่เอาประกันภัยไว้สูญหาย และผู้เอาประกันภัยหรือผู ้รับ
ประโยชน์ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทโดยได้ดำเนินการแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนและพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์แล้ว และบริษัทไม่ดำเนินการชดใช้          
ค่าส ินไหมทดแทนให้เสร็จสิ ้นภายในสิบห้าว ันน ับแต่ว ันที่บร ิษ ัทได ้ร ับแจ ้งจาก                
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ 

 

(๑๕) ในกรณีที ่ทรัพย์สินที ่เอาประกันภัยไว้สูญหาย และผู ้เอาประกันภัยหรือ         
ผู ้รับประโยชน์ได้เร ียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทโดยได้ดำเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์แล้ว และบริษัท       
ไม่ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน 

 
ในกรณีมีพฤติกรรมหรือเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงให้ปรากฏถึงความไม่สุจริตของ   

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ บริษัทได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพนักงาน
สอบสวนรับคำร้องทุกข์เพื ่อดำเนินการทางคดีต่อไป และบริษัทได้แจ้งเหตุดังกล่าว         
ให้กรมการประกันภัยทราบแล้ว แต่บริษัทไม่ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้ว
เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดการสูญหาย เว้นแต่ได้มีการดำเนินคดีอาญากับ        
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์รายดังกล่าวอยู่ 

ตัดออก 



๑๙ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

(๑๔) เมื่อมีการเลิกสัญญาประกันวินาศภัย และบริษัทไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แล้ว
เสร็จภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 

 

      (16) กรณีที่สัญญาประกันวินาศภัย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมาย กำหนดชัดแจ้งว่าให้บริษัทมีหน้าที่คืนเบี้ยประกันภัยเมื่อกรมธรรม์
ประกันภัยสิ้นผลบังคับ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัย แต่บริษัทไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับ 
 

(๑๕) ในกรณีที่มีวินาศภัยตามสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นและกรมการประกันภัยได้รับ
การร้องเรียนว่าบริษัทไม่เร่งรัดตรวจสอบ และประเมินความเสียหายให้เสร็จสิ้นภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย เว้นแต่มีเหตุอันควรและบริษัทได้แจ้ง
ถึงเหตุผลความจำเป็นนั้นให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้เสียหายได้ทราบแล้ว 
 

(๑๗) ในกรณีที่มีวินาศภัยตามสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น บริษัทไม่เร่งรัดตรวจสอบ 
และประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งเหตุ
หรือวันที่มกีารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและบริษัทได้แจ้ง
ถึงเหตุผลความจำเป็นอันสมควรนั้นให้ผู ้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ทราบแล้ว 
 

 
 

 (๑๘) กรณีบริษัทไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากสงสัย 
ถึงการกระทำไม่สุจริต หรือโดยทุจริต หรือการฉ้อฉลประกันภัยของผู้เอาประกันภัย        
ผู ้ร ับประโยชน์ หรือผู ้มีส ิทธิเร ียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ ่งเป็นความผิดตาม      
มาตรา ๑๐๘/๔ หรือมาตรา ๑๐๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม หรือมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ     
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม หรือมาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๒ หรือมาตรา ๓๔๗      
แห่งประมวลกฎหมายอาญา และบริษัทได้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าว แต่พนักงาน
อัยการมีคำสั ่งให้งดการสอบสวนหรือมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษา      
ถึงที ่ส ุดให้ยกฟ้อง แล้วแต่กรณี และบริษัทไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการมีคำสั่งหรือศาล        
มีคำพิพากษาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
 



๒๐ 
 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือ 
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการชดใช้เงิน  
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 

 บทเฉพาะกาล 
 

      ข้อ ๑๖ บรรดาประกาศ เงื่อนไข หรือคำสั่งที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย     
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใช้อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศ เงื่อนไข หรือคำสั่งที่ออกตามประกาศนี้ใช้บังคับ 

 
       ข้อ ๑๗ การดำเนินการสอบสวนหรือการพิจารณาใด ๆ ที่สำนักงานได้กระทำไปโดย

ถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วก่อนวันที ่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ ส่วนการ
ดำเนินการสอบสวนหรือการพิจารณาใดๆ ที่ยังมิได้กระทำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศนี้จนกว่าจะเสร็จ 
 

 


