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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

ของบริษัทประกันชีวิต   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  (๑๒)  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  
๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่   
๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๓ ประกาศน้ีให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันชีวิต  และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 

“สํานักงานใหญ่”  หมายความรวมถึงสํานักงานสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ 
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะประกันภัยต่อ   
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศนี้ 
ข้อ ๗ บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตที่มีความพร้อม  

โดยมีลักษณะอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีระบบบันทึกข้อมูล  ตรวจสอบ  เพื่อดําเนินการชดใช้เงินตามเงื่อนไขสัญญาประกันชีวิต  

เช่น  เงินครบกําหนด  เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย  เงินกรณีบอกล้างสัญญา  เงินกรณีขอคืนเบ้ียประกันภัย  
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หรือเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ประกันภัย  และเพื่อชดใช้เงินเม่ือมีเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตได้  เช่น  เงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต  
หรือเงินทดแทนกรณีรักษาพยาบาล 

(๒) มีระบบบันทึกข้อมูลการเรียกร้องหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย  
หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี   

(๓) มีระบบการบันทึกข้อมูลการเรียกร้องและออกเลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิตที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการกับข้อมูลประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
และข้อมูลการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  รวมถึงมีระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวทุกคร้ัง 

(๔) มีระบบงานสนับสนุน  เพื่อสนับสนุนระบบงานจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์  โดยบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของระบบงานที่เก่ียวเนื่องกัน  เช่น  ข้อมูลจากการรับประกันภัยเชื่อมโยงกับระบบงานการชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิตและระบบการรับและจ่ายเงินของบริษัท   

(๕) มีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่และสาขาที่ทําให้เชื่อม่ันว่า  ข้อมูลที่รับแจ้ง  
และข้อมูลเก่ียวกับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตต่าง ๆ  ที่สาขาดําเนินการนั้นถูกบันทึก 
อย่างถูกต้องครบถ้วน   

ข้อ ๘ บริษัทต้องกําหนดให้ผู้ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิต  และผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอํานาจ
ภายในองค์กร  (check  and  balance) 

ข้อ ๙ เม่ือบริษัทได้รับการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ให้บริษัทดําเนินการ
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูลการเรียกร้อง  โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว  ไปบันทึกรายการในสมุดทะเบียน
ค่าสินไหมทดแทนหรือสมุดทะเบียนการจ่ายเงินที่เก่ียวข้อง  และสมุดบัญชีของบริษัท  ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันได้รับข้อมูลดังกล่าว  พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการการจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต   
และประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  ทราบถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  
และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ต้องมีการบันทึกทุกคร้ัง
และสามารถตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้ 

(๒) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ตลอดจนสื่อสาร 
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  ที่จะทําให้กระบวนการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตเป็นที่ยอมรับและลดการโต้แย้งจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
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(๓) ดําเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จ  ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  ภายใน
ระยะเวลาข้างต้น 

(๔) บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตในระบบงาน  
หรือระบบข้อมูลโดยเร็ว   

(๕) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตตาม  (๓)  แล้ว  ให้บริษัทจัดให้มี
กระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  มารับเงินดังกล่าว  ในระหว่าง
ที่สิทธิในการเรียกร้องเงินตามสัญญาประกันชีวิตยังไม่ขาดอายุความ   

ในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตเป็นเช็ค  และผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  
แล้วแต่กรณี  ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร  จนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้   
ให้ถือว่าเป็นเงินตามสัญญาประกันชีวิตค้างจ่าย  และบริษัทต้องดําเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าว
มารับเงินตามวรรคหน่ึง   

(๖) ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  หรือไม่สามารถตกลงกําหนด
จํานวนเงินดังกล่าวได้  ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  เป็นหนังสือ  
โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ  พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย  
หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนที่เรียกร้องได้  ทั้งนี้  ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทาง  และวิธีการ
ติดต่อบริษัทในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์มีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน 
ตามสัญญาประกันชีวิต 

เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ตามประกาศน้ี  บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาว่าจ้าง  โดยสาระสําคัญในสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการดําเนินงาน  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่บริษัท  โดยบริษัทต้องควบคุมกํากับให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามสัญญา  และมาให้ถ้อยคํา  ความเห็น  หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  เม่ือนายทะเบียนหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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ข้อ ๑๑ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท  เพื่อพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  มีความประสงค์จะให้บริษัทดําเนินการพิจารณา  
และดําเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการ  และพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

(๒) ในกรณีเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีจํานวนเงินมูลค่าสูง  ให้การชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน  
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน  ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาการชดใช้เงิน  หน่วยงานรับประกันภัย  หน่วยงานกฎหมาย  และหน่วยงานดูแล 
การปฏิบัติตามกฎหมาย   

บริษัทอาจกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้  โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท   

(๓) ให้หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด  
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 

(๔) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  ให้บริษัทดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
(๕) กรณีที่หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๙  (๖)   

ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน  โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ  พร้อมข้อกฎหมายหรือเง่ือนไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัย  หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนที่เรียกร้องได้  ให้แก่ผู้ร้องเรียน 

(๖) ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการ  เพื่อรายงานต่อสํานักงานเมื่อมีการร้องขอ 
ข้อ ๑๒ บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  และจัดให้มีคู่มือ

ระบบงานตามข้อ  ๗  คู่มือการดําเนินงานตามข้อ  ๙  และคู่มือการดําเนินงานของหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน
ตามข้อ  ๑๑  รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เก่ียวข้องทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
เม่ือมีการร้องขอ  ทั้งนี้  สํานักงานอาจส่ังให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือดังกล่าว  รวมถึงระบบงาน 
และกระบวนการดําเนินงานที่เก่ียวข้องได้ตามสมควร 

ข้อ ๑๓ บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันชีวิต  สําหรับการประกันชีวิตแต่ละประเภท  ในเว็บไซต์ของบริษัท  ให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้รับประโยชน์  แล้วแต่กรณี  ต้องใช้ในการ
เรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  และช่องทางการติดต่อกับบริษัท  รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ 
ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง  ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๑๔ กรณีบริษัทมีจํานวนเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความ 
ที่กฎหมายกําหนด  ให้บริษัทนําส่งกองทุนประกันชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันชีวิตกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชัย  สัจจพงษ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   



(ร่าง) 
 

หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ 
 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท  
ระยะเวลาในการชดใช้เงนิ ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชวิีต 

 
ข้อ ๑ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต 
 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี 
ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต ให้สามารถย่ืนคําเรียกร้องต่อบริษัทได้  
ณ สํานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท  
 
ข้อ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง  

 ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย ต้องย่ืนเอกสาร
หลักฐานประกอบคําเรียกร้อง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัย 
(ข) แบบใบคําขอกู้ยืมหรือใบคําขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 

(๒) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค ให้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับ
ประโยชน์ทุกคน ตามแบบที่บริษัทกําหนด 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 

(ค) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 
(ง) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้อง

นําต้นฉบับมาแสดงด้วย 
(จ) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(๓) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืน ให้ย่ืน
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและใบเรียกร้องสิทธิของผู้รับ
ประโยชน์ทุกคน ตามแบบที่บริษัทกําหนด 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 

(ค) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย 



๒ 
 

(ง) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้อง
นําต้นฉบับมาแสดงด้วย 

(จ) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ 
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
(ช) สําเนาบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดีที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องจากพนักงาน

สอบสวน 
(ซ) สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ 

 (๔) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต ให้ย่ืนเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่าทดแทน 
(ข) ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัทกําหนด 

 (๕) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล 
(ข) ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล 
(ค) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ 

 (๖) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปน้ี 
                          (ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่าทดแทน 
                          (ข )  ใบรับรองแพทย์หรือใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัท กําหนด                         

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 
                          (ง) เอกสารทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค 
 (๗) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดสัญญา ให้ย่ืนเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรมธรรม์ประกันภัย 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 

 
ข้อ ๓ ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
 เมื่อบริษัทได้รับคําเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของ 
ผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ตามข้อ ๒ ครบถ้วน ให้บริษัทดําเนินการ
พิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปน้ี 
 (๑) กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน ให้บริษัทดําเนินการ
พิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในย่ีสิบวัน 
 (๒) กรณีกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวัน 
 (๓) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกัน
สุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล หรือการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน     



๓ 
 

 (๔) กรณีให้บริษัทจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓)  
แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินตาม (๕) ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน  
 (๕) กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดหรือการจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรมธรรม์
ประกันภัยครบกําหนดหรือวันที่บริษัทต้องจ่าย แล้วแต่กรณี 
      
ข้อ ๔ การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 
ตามข้อ ๓ (๓) และ (๔) ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในสัญญาประกันชีวิต บริษัทอาจขยาย
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ออกไปได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
เอกสารตามข้อ ๒ ครบถ้วนแล้ว 

ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพ่ือให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประกัน
ชีวิต เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการน้ีผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ
ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัท 
ตามสมควร 

 
ข้อ ๕ การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด 
 ในกรณีที่บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓  
หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ ๔ ให้บริษัทรับผิดชอบดอกเบ้ียในระหว่างเวลาผิดนัด
ร้อยละสิบห้าต่อปี 
 
ข้อ ๖ การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตแตกต่างไป
จากหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

กรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตแตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับน้ี ให้ใช้
บังคับส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย 
แล้วแต่กรณี 

 

   
 


