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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย            ตว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1   สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม  
  กรมธรรม์ประกันภัย 

5.2   กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3   บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
แนวคิด 

1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้
ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) หน้าที่ในการบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ   
3) หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ใน
การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน  

2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน 
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 6) การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

3. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) ศึกษา ท าความเข้าใจเก่ียวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2) ท าความ
เข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท 3) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
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5-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 5 การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย            ตว. 1  
  (1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่  

5.1   สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม  
  กรมธรรม์ประกันภัย 

5.2   กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
5.3   บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

 
แนวคิด 

1. สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการเรียกร้องให้
ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2) สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 3) สิทธิในการร้องเรียน และ 4) สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ส่วนหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) หน้าที่ในการบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 2) หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และ   
3) หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ 1) สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย และ 2) หน้าที่ใน
การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน  

2. กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันวินาศภัยมี 9 ขั้นตอน 
คือ 1) การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 2) การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 3) การประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน 4) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5) การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน 6) การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 7) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 8) การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน และ 9) การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

3. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1) ศึกษา ท าความเข้าใจเก่ียวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2) ท าความ
เข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท 3) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-3 
 

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
2. อธิบายกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 
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5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.1  
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

สิทธิของผู้เอาประกันภัย 
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
3. สิทธิในการร้องเรียน 
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
สิทธิของผู้รับประโยชน์ 
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย 
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  

มีดังนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสญัญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยด าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-5 
 

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย 

1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดข้ึน
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1.2 สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย 
   3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
   6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงานเมื่อมีการร้องขอ  
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 5.1  
สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยประการหนึ่ง คือ สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้ช าระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยแล้วและหากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 
แต่เพื่อให้สิทธินั้นเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิทธินั้นด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยภาพรวมมีดังนี้ 

สิทธิของผู้เอาประกันภัย 
1. สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
2. สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
3. สิทธิในการร้องเรียน 
4. สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยข้ึน 
2. หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
3. หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
สิทธิของผู้รับประโยชน์ 
1. สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย 
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
1. หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น 
รายละเอียดของสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  

มีดังนี้ 
 
1. สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้เอาประกันภัยเป็นคู่สัญญาโดยตรงของผู้รับประกันภัยตามสญัญาประกันภัย ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิ
และหน้าที่หลายประการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้เอาประกันภัยด าเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจะก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาประกันภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-5 
 

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  
1.1 สิทธิของผู้เอาประกันภัย 

1.1.1 สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาที่
ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีเหตุหรือวินาศภัยเกิดข้ึน
และได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน เช่น นายนิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ ต่อมารถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิด
อุบัติเหตุชนต้นไม้ กรณีเช่นนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจาก
วินาศภัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้นแห่งกรมธรรม์ประกันภัย 

1.1.2 สิทธิในการโต้แย้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย  เมื่อผู้เอา
ประกันภัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยแล้ว แต่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรม  
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิโต้แย้งไปยังผู้รับประกันภัยเพื่อให้พิจารณาค่าสินไหมทดแทนอีกครั้ง ซึ่งตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 บริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัท
ประกันวินาศภัยด าเนินการพิจารณา และด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   1) ให้ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการด าเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจชี้ขาดเร่ืองร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย 
   3) ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัท
ประกันวินาศภัยก าหนดแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
   4) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
   5) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่บริษัทประกัน
วินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน 
หรือค่าสินไหมทดแทนได้ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ร้องเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไข
ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน 
   6) ให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการ เพื่อรายงานต่อส านักงานเมื่อมีการร้องขอ  
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5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”  

ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยน าข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน  

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอ่ืนที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า 

ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และน ารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ท าให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 
11/2552 ซึ่งได้ระบุเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง เมื่อออก

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-7 
 

จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เม่ือ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ 
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป” 

กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงน ามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้ เอาประกันภัยพึงท า
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน 

1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเร่ิมต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรี ยนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ส่วนกลางส านักงาน คปภ. 
ภาค เขต จังหวัด ส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเร่ืองร้องเรียนคือ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance 
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591  

 อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
การด าเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุ ลาการหรือน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป  

1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

 
 
1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 
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5-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 5.1 นายสุวิทย์ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
ไว้ ขณะผู้ขับขี่ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปท าธุระที่ต่างจังหวัด ยางเกิดระเบิดขึ้นท าให้รถยนต์เสียการทรงตัวไปชนกับ
ต้นไม้ กันชนหน้าได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสียหาย 2 รายการ ได้แก่ ยางรถยนต์ซึ่งเกิดจาก
การระเบิดด้วยตัวเอง และกันชนหน้า กรณีนี้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยอ้างว่า
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีการระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในหมวดความเสียหายต่อรถยนต์ ว่า “ข้อ 7.4 การ
ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหาย
เกิดขึ้นต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน”  

ส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยมักจะเข้าใจผิดในข้อยกเว้นดังกล่าวโดยเข้าใจว่าหากยางรถยนต์ฉีกขาด
หรือระเบิดแล้วและมีความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะเป็นผลให้ผู้รับประกันภัยน าข้อยกเว้นข้อนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน  

จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ระบุว่า ผู้รับ
ประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อยางที่เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากการที่ยางระเบิดนั้นมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ แต่ผู้รับประกันภัย
ยังคงต้องรับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอ่ืนที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามตัวอย่างข้างต้นเกิดจากยางรถยนต์ระเบิด
และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอ่ืนของรถยนต์ด้วย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ แต่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกันชนหน้า 

ตัวอย่างที่ 5.2 นางโสภาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้ และน ารถยนต์
ไปจอดไว้หน้าบ้านของตนเอง มีคนร้ายมีเจตนามุ่งร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ ท าให้ยางรถยนต์ของนางโสภาได้รับความ
เสียหาย จากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 11/2552 ได้ระบุวัตถุประสงค์ของ
ข้อยกเว้นการไม่คุ้มครองความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อยางรถยนต์เฉพาะกรณียางรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้งานปกติ โดยไม่มี
เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ตามตัวอย่างนี้ยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการมีคนร้าย
เจตนาร้ายมากรีดยางรถยนต์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้นไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ 5.1 และ 5.2 เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวกับยางรถยนต์ เนื่องจาก
ประเด็นการเรียกร้องและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์นั้นเป็นปัญหาอย่างมาก ด้วยผู้เอาประกันภัย
ยังไม่มีความเข้าใจในข้อยกเว้นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีของยางรถยนต์ โดยอ้างอิงจากคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าสั่งนายทะเบียนเลขที่ 
11/2552 ซึ่งได้ระบุเร่ืองการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ว่า “อนึ่ง การชดใช้ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ” ดังนั้น การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่
ถูกต้องและยุติธรรม ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับยางรถยนต์ตามสภาพยางรถยนต์ในขณะเกิด
อุบัติเหตุเท่านั้น  

ตัวอย่างที่ 5.3 นายสดผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วันหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยดื่มสุรากับเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง เมื่อออก

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-7 
 

จากร้านเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินอยู่บนบาทวิถี มีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าชนผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เม่ือ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เอาประกันภัย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ 250 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้รับ
ประกันภัยปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างว่าในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีการระบุข้อยกเว้นไว้ดังนี้ “ข้อ 
3.1.1 การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
การกระท าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 

ค าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป” 

กรณีนี้ แม้ขณะผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น ข้อยกเว้นนี้จึงน ามาบังคับใช้
ไม่ได้ ผู้รับประกันภัยจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

ในเร่ืองของปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดนั้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
มีการแก้ไขปรับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดลงเหลือเพียง 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้แต่ละผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความแตกต่างกันอยู่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย และผู้ เอาประกันภัยพึงท า
ความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อยกเว้นข้อนี้ให้ชัดเจน 

1.1.3 สิทธิในการร้องเรียน หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิร้องเรียน โดยเร่ิมต้นผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรี ยนได้ที่
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นหากยังไม่ ได้รับความเป็นธรรมจึงร้องเรียนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) ส่วนกลางส านักงาน คปภ. 
ภาค เขต จังหวัด ส านักงาน คปภ. จะมีส่วนงานรับเร่ืองร้องเรียนคือ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนด้านประกันภัย (Insurance 
Complaint Center: ICC) ที่จะรับเรื่องร้องเรียนและเรียกให้ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทประกันวินาศภัยมาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 25591  

 อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจตามค าแนะน าจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว 
การด าเนินการขั้นต่อไป คือ ผู้เอาประกันภัย มีสิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุ ลาการหรือน าเรื่องเข้าสู่
กระบวนการการพิจารณาโดยศาลต่อไป  

1.1.4 สิทธิในการขอระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หากคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา
ประนีประนอมในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

 
 
1 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 

�� 1.indd   229 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ด้วยผลของค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต - 
ตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเร่ืองการใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการก าหนดเร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไป
ก่อนการออกระเบียบของส านักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อก าหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงาน คปภ. เป็น  
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็น  
คณะอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท 

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีค าสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระท าการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการก าหนดโทษไว้ด้วย 

1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน

การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า 

“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”  

นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังก าหนดหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องด าเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  
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แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น 

หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
ก าหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บางประเภทไม่ก าหนดจ านวนวันแต่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดย 
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการก าหนดจ านวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
หรือภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนา
แห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเก่ียวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์
ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการก าหนดจ านวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน  

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจ าเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 10 วัน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ได้ 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในก าหนด 

1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ก าหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ 
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ด้วยผลของค าสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541 เรื่อง ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโต - 
ตุลาการในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลซึ่งได้มีบทก าหนดในเร่ืองการใช้
กฎหมายที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ใช้บทกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ดังเช่นที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มี
สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อ
พิพาทนั้นโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ บริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชีข้าดโดยอนุญาโตตุลาการ 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” 

กรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทใดไม่มีการก าหนดเร่ือง การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเป็น
เงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย อาจจะด้วยมีการอนุมัติแบบและข้อความแห่งกรมธรรม์ประกันภัยไป
ก่อนการออกระเบียบของส านักงาน คปภ. หรือจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
มีเงื่อนไขการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ ข้อก าหนดที่แตกต่างของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้รับอนุมัติ
จาก คปภ. ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

การใช้สิทธิระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้ส านักงาน คปภ. เป็น  
ผู้จัดให้ตั้งบุคคลที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยเข้ามาเป็น  
คณะอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาท 

ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ถือว่าทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตาม แต่หาก
ผู้รับประกันภัยไม่ปฏิบัติตามและน าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เพื่อคัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายใน
ก าหนดระยะเวลาในค าชี้ขาด หากภายหลังศาลได้มีค าสั่งถึงที่สุดให้ยกค าร้องของผู้รับประกันภัยหรือศาลได้มีค าสั่งถึง
ที่สุดให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จะถือได้ว่าผู้รับประกันภัยกระท าการประวิงการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกฎหมายมีการก าหนดโทษไว้ด้วย 

1.2 หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย 
1.2.1 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยใน

การบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ถือว่าเป็นหน้าที่แรกที่ส าคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัย โดยการ
บอกกล่าวนี้อาจกระท าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ว่า 

“ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า 

ถ้ามิได้บัญญัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อน ผู้รับประกันภัยอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้นได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้”  

นอกเหนือจากการบอกกล่าวแล้ว ผู้รับประกันภัยยังก าหนดหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้เป็นหน้าที่ที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องด าเนินการเพิ่มเติมด้วย เช่น หน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบพยานหลักฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันภัยอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-9 
 

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบชักช้านั้น ไม่ท าให้ผู้รับประกันภัย
หลุดพ้นความรับผิดแต่อย่างใด ดังที่มาตรา 881 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจากแจ้งล่าช้าได้เท่านั้น 

หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นนี้ เป็นหน้าที่ที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภทจึงมีการก าหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไปอย่างชัดเจน แต่การ
ก าหนดเวลาในการบอกกล่าวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
บางประเภทระบุไว้ไม่เกิน 30 วัน แต่บางประเภทไม่ก าหนดจ านวนวันแต่ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งโดย 
ไม่ชักช้า เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไปมีการก าหนดจ านวนวันไว้
อย่างชัดเจน โดยระบุว่าหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดย
ไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่อาจกระท าการดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
หรือภายในก าหนดเวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยขยายให้โดยท าเป็นหนังสือ นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้รับประกันภัย
ทราบแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังต้องมีหน้าที่ในการแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือส าเนา
แห่งเอกสารนั้นๆ และข้อความเก่ียวกับการเรียกร้องและต้นเพลิง หรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และพฤติการณ์
ที่ท าให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการตามสมควรแก่กรณี โดยทั้งหมดนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่มีการก าหนดจ านวนวัน แต่ระบุให้ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้ขับขี่มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้าและด าเนินการอันจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย หรือ กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ก็ก าหนดว่าผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทันที 
และแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันวินาศภัยโดยไม่ชักช้าเช่นกัน  

แต่การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ด าเนินการภายในก าหนดดังกล่าวที่มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยได้จะ
ไม่ท าให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในก าหนด และได้ท าการ
เรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว เช่น นางสมทรง ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจประเภท 1 ต่อมาขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่วันรุ่งขึ้น
นางสมทรงจ าเป็นต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา 10 วัน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที แต่เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยได้รีบแจ้งเหตุให้ผู้รับประกันภัยทราบ กรณีนี้ผู้รับประกันภัย
จะปฏิสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุชักช้าไม่ได้ 
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรไม่สามารถแจ้งเหตุได้ภายในก าหนด 

1.2.2 หน้าที่ในการป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันวินาศภัยได้ก าหนดหน้าที่ใน
การป้องกันทรัพย์สินที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยไว้ เหตุที่ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยบาง
ประเภท เช่น กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
จากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)  

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่ก าหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้น เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะก าหนดเป็น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟก าลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุบก าแพงบ้านเพื่อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของก าแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย     

ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง  
สิ่งปลูกสร้างจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้ าท่วมกับ 
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกัน
น้ าท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถกั้นได้ น้ าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 
บาท กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย  ความ
เสียหายหรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
จ านวน 110,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย 

ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาบ้านดังกล่าวถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงเข้าดับเพลิง นางจิตต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนก าแพงร้านอาหารอย่างแรงท าให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจ าเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ  
รถลากและประกันภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทัดจึงต้องจ้าง  รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จ านวน 500 บาทด้วย  

ตัวอย่างที่  5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้ เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโค 
จ านวนหนึ่งตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจาก
สาเหตุใดก็ตาม ในระหว่างการเดินทาง เรือที่ใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความ
เสียหาย จึงต้องแวะเข้าท่าระหว่างทางเพื่อท าการซ่อมแซม ในระหว่างที่แวะจอดซ่อมอยู่นั้น จ าเป็นต้องซื้อหญ้าและ
ฟางให้โคกิน หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็น
กรณีพิเศษดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)  

1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้เอาประกันภัยขนเฟอร์นิเจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน  

ดังนั้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องก าหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
นี้ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป 
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเคร่ืองจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระท าทุกอย่างภายในอ านาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และรักษาชิน้สว่นทีเ่สียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศ
ภัยหรือผู้ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ก าหนดใน
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือ
ต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้
จะมีการประกันภัยไว้แล้วก็ตาม  
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ผู้ขนส่งนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยไว้ แต่บัญญัติไว้เพียงให้ผู้รับ
ประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพราะได้จัดการตามสมควร
เพื่อป้องปัดความวินาศ และเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ
ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 (2) และ (3)  

วัตถุประสงค์ของหน้าที่ประการนี้ คือเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยด้วย ถึงแม้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการประกันภัยแล้วก็ตาม หากไม่ก าหนดเป็นหน้าที่ไว้ผู้เอา
ประกันภัยอาจจะเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีการประกันภัยคุ้มครองแล้ว จึงขาดความระมัดระวังที่จะป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายสูงขึ้น เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยเครื่องจักร จะก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการ
ป้องกันการสูญเสีย ความเสียหายหรือความรับผิด หรือในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินจะก าหนดเป็น
เงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้เอาประกันภัยต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบ ารุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.4 นางแก้วตาเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 5,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ละแวกบ้านของนางแก้วตา ซึ่งไฟก าลังจะลามติดบ้านของนางแก้วตาจึง
ตัดสินใจทุบก าแพงบ้านเพื่อตัดทางไฟและป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านตนเอง สุดท้ายไฟไม่ได้ลามติดบ้านนาง
แก้วตา กรณีนี้เป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศโดยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายของก าแพง แต่ค่า
สินไหมทดแทนรวมแล้วต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย     

ตัวอย่างที่ 5.5 นายนิดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง  
สิ่งปลูกสร้างจ านวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท และขอซื้อภัยเพิ่มเติมขยายความคุ้มครองภัยน้ าท่วมกับ 
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาปี 2554 เกิดน้ าท่วมใหญ่ นายนิดซื้อกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกัน
น้ าท่วมด้วยค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ไม่สามารถกั้นได้ น้ าท่วมเข้าบริเวณบ้านนายนิด เกิดความเสียหาย 100,000 
บาท กรณีนี้ถือว่านายนิดได้ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันการสูญเสีย  ความ
เสียหายหรือความรับผิดแล้ว ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
จ านวน 110,000 บาท ส าหรับความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายในการซื้อกระสอบทราย 

ตัวอย่างที่ 5.6 นางจิตเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม 1,000,000 บาท กับบริษัทยุติธรรม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาบ้านดังกล่าวถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงเข้าดับเพลิง นางจิตต้องการปกป้อง
ทรัพย์สินตนเอง จึงไปยืมถังดับเพลิงของเพื่อนบ้านมาเพื่อดับเพลิง กรณีนี้ถือว่า นางจิตได้ช่วยบรรเทาความสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ถึงแม้บ้านหลังดังกล่าวจะมีการประกันภัยคุ้มครองก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ ายอัน
สมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิงด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนรวม 
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ตัวอย่างที่ 5.7 นายทัดเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เวลา 02.00 น. นายทัดขับรถยนต์ออกจากร้านอาหาร แต่ด้วยขาดความ
ระมัดระวัง จึงขับไปชนก าแพงร้านอาหารอย่างแรงท าให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไม่ได้ และ
โทรศัพท์มือถือกระแทกจนได้รับความเสียหายเช่นกัน นายทัดจ าเป็นต้องไปติดต่อบ้านใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยติดต่อ  
รถลากและประกันภัย แต่ด้วยร้านอาหารเป็นที่เปลี่ยวจึงกังวลว่ารถยนต์จะถูกขโมย นายทัดจึงต้องจ้าง  รปภ. ที่
ร้านอาหารเฝ้ารถยนต์ไว้เพื่อมิให้รถยนต์ถูกขโมย เสียค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 500 บาท กรณีนี้ถือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
รปภ. เพื่อเฝ้ารถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งนายทัดได้เสียไปเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สนิที่เอาประกันภัยไม่ให้วินาศ 
ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายต่อรถยนต์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง รปภ. จ านวน 500 บาทด้วย  

ตัวอย่างที่  5.8 คดีในศาลประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง ผู้ เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยการขนส่งโค 
จ านวนหนึ่งตามเงื่อนไขการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) รวมถึงการเสียชีวิตของโคที่เอาประกันภัยไม่ว่าจะมาจาก
สาเหตุใดก็ตาม ในระหว่างการเดินทาง เรือท่ีใช้เป็นยานพาหนะในการขนส่งได้ประสบภัยทางทะเลจนได้รับความ
เสียหาย จึงต้องแวะเข้าท่าระหว่างทางเพื่อท าการซ่อมแซม ในระหว่างที่แวะจอดซ่อมอยู่นั้น จ าเป็นต้องซื้อหญ้าและ
ฟางให้โคกิน หาไม่เช่นนั้นแล้วโคจะต้องตายเพราะอดอาหาร ศาลสูงอังกฤษพิพากษาว่าค่าหญ้าและฟางที่จัดหาเป็น
กรณีพิเศษดังกล่าว สามารถเรียกให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ได้ (อ านวย สุภเวชย์, 2551, น. 89)  

1.2.3 หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต้สัญญา
ประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังคงมีหน้าที่ ในการรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ
ความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นกับผู้รับประกันภัย และสร้างความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติแก่ผู้รับประกันภัย และเหตุผล
อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้รับซากทรัพย์นั้นมาตามสภาพที่เกิดความเสียหายจริง ซึ่งผู้รับประกันภัย
สามารถเข้าจัดการต่อกับซากทรัพย์นั้นได้ด้วยวิธีการของผู้รับประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ผู้เอาประกันภัยขนเฟอร์นิเจอร์
บางส่วนหนีไฟออกมา ผู้เอาประกันภัยเกรงว่า ฝนตกลงมาจะสร้างความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์ จึงน าทรัพย์สินดังกล่าว
ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนบ้านที่สนิทกัน  

ดังนั้น เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับประกันภัยต้องก าหนดหน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  
นี้ลงในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยทั่วไป 
ก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ดูแล และจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายนั้นไม่ได้ หรือกรมธรรม์
ประกันภัยเคร่ืองจักร ระบุให้ผู้เอาประกันภัยกระท าทุกอย่างภายในอ านาจของตนเพื่อลดการสูญเสียหรือความเสียหาย
ลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และรักษาชิน้สว่นทีเ่สียหายหรือบกพร่องไว้ เพื่อการตรวจสอบของบริษัทประกันวินาศ
ภัยหรือผู้ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ก าหนดใน
หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เม่ือเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือ
ต้องประสบอุบัติเหตุอ่ืน เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จ าเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแลเมื่อ
รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย เพราะต้องการให้ผู้เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินถึงแม้
จะมีการประกันภัยไว้แล้วก็ตาม  
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ตัวอย่างที่ 5.9 นายหมายเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับโกดังสินค้า คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและสต็อกสินค้า กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ส่งผลให้หลังคาโกดังและ
โครงสร้างอื่นเสียหาย แต่สต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังไม่ได้รับความเสียหาย นายหมายเห็นว่าตนเองได้ท าประกันอัคคีภัย
แล้ว ความรับผิดชอบต้องเป็นของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงละทิ้งอาคารหลังนั้นไม่มาดูแล วันรุ่งขึ้น
ฝนตกส่งผลให้สต็อกสินค้าภายในโกดังเปียกน้ าฝนได้รับความเสียหาย กรณีนี้พบว่า สต็อกสินค้าที่เสียหายนั้นเกิดขึ้น
จากการขาดความใส่ใจดูแลของนายหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย หากนายหมายใส่ใจหรือดูแลรักษา เหตุการณ์เช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้น จึงถือว่าความเสียหายของสต็อกเป็นความเสียหายที่ เพิ่มข้ึน เพราะการขาดการดูแลรักษาของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ของโกดังที่เกิดไฟไหม้ แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้า  

ตัวอย่างที่ 5.10 นางอ้วนเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางอ้วนขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับก าแพงวัด ท าให้หม้อน้ าแตก
และร่ัว ประมาณการค่าเสียหายจ านวน 20,000 บาท ทั้งๆ ที่นางอ้วนเห็นว่าเกิดความเสียหายต่อหม้อน้ าและรถไม่
สามารถขับต่อได้แล้ว แต่นางอ้วนยังฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่หม้อน้ าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และท าให้
เครื่องยนต์ส่วนอ่ืนเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ส่วนอ่ืนจ านวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของรถยนต์จ านวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้ าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระท าที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้ า 20,000 บาทเท่านั้น 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัย เองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย  

เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจ าเป็นที่กฎหมายต้องมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ  
 กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สัญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-13 
 

 ตัวอย่างที่ 5.11 นายสมหมายซื้อบ้านด้วยเงินสด แสดงว่านายสมหมายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาด
ในบ้านหลังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัย ก็จะไม่มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หาก
บ้านหลังนี้เกิดไฟไหม้ขึ้นมา บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมหมาย
โดยตรง  

กรณีที่สอง ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลภายนอก กรณีนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีนิติกรรมอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการเอา
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามภาระผูกพันในขณะเกิดความเสียหาย  

ตัวอย่างที่ 5.12 นางสมทรงซื้อบ้านโดยกู้เงินจากธนาคารเอและน าบ้านไปเป็นหลักประกัน ธนาคารเอจะให้
นางสมทรงท าประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกันดังกล่าว และระบุให้ธนาคารเอเป็นผู้รับประโยชน์ตามภาระ
ผูกพัน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลย ดังนั้น 
สิทธิและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงตกเป็นของผู้รับประโยชน์นี้ด้วยเช่นกัน  

ถึงแม้ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมีชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ก็มิได้
หมายความว่าผู้รับประโยชน์จะได้สิทธิในการถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การที่ผู้รับประโยชน์จะเกิดสิทธิ
อย่างสมบูรณ์นั้น ผู้รับประโยชน์ต้องแสดงเจตนาไปยังผู้รับประกันภัยว่าตนเองจ านงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา
ประกันภัยนี้ ซึ่งจะกระท าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ การแสดงเจตนานี้จะกระท าโดยทันที หรือภายหลังก็ได้ 
แต่จะต้องกระท าก่อนที่จะก่อให้เกิดสิทธิแก่ตน เพราะมิฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยอาจจะตกลงกับผู้รับประกันภัย
เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รับประโยชนไ์ด้ แต่เมื่อผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาต่อผู้รับประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยกับผู้รบั
ประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์คนเดิม
เสียก่อน 

ตัวอย่างที่ 5.13 ค าพิพากษาฎีกาที่ 35/2513 “ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยท าไว้กับจ าเลย
ผู้รับประกันภัย ระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อทรัพย์ที่เอาประกันภัยถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดสิ้น และโจทก์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จ าเลย โดยมีหนังสือบอกกล่าวให้จ าเลยทราบแล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาตามกรมธรรม์นั้น สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 374 ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374” 

ตัวอย่างที่ 5.14 ค าพิพากษาฎีกาที่ 6612/2558 “โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยได้แสดงเจตนาเพื่อรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยครั้งแรกโดยการทวงถามให้จ าเลยผู้รับ
ประกันภัยซึ่งเป็นลูกหนี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์จ านองและสินค้ามันส าปะหลัง
ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 อันเป็นวันเริ่มสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะเรียกให้จ าเลย
ผู้รับประกันภัยลูกหนี้ให้ช าระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ แต่เป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการซ่อมแซมและหาทรัพย์สินมาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง
การตกลงของผู้เอาประกันภัยกับจ าเลยผู้รับประกันภัยเป็นการกระท าไปตามสัญญาประกันภัยที่ระบุว่า ให้จ าเลยใน
ฐานะผู้รับประกันภัยเลือกท าการสร้างใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
แทนการจ่ายเงินชดใช้ก็สามารถท าได้ ซึ่งในขณะที่ตกลงกันดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้เข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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5-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ตัวอย่างที่ 5.9 นายหมายเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับโกดังสินค้า คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและสต็อกสินค้า กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้ส่งผลให้หลังคาโกดังและ
โครงสร้างอื่นเสียหาย แต่สต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังไม่ได้รับความเสียหาย นายหมายเห็นว่าตนเองได้ท าประกันอัคคีภัย
แล้ว ความรับผิดชอบต้องเป็นของบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงละทิ้งอาคารหลังนั้นไม่มาดูแล วันรุ่งขึ้น
ฝนตกส่งผลให้สต็อกสินค้าภายในโกดังเปียกน้ าฝนได้รับความเสียหาย กรณีนี้พบว่า สต็อกสินค้าที่เสียหายนั้นเกิดขึ้น
จากการขาดความใส่ใจดูแลของนายหมายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย หากนายหมายใส่ใจหรือดูแลรักษา เหตุการณ์เช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้น จึงถือว่าความเสียหายของสต็อกเป็นความเสียหายที่ เพิ่มขึ้น เพราะการขาดการดูแลรักษาของผู้เอา
ประกันภัย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหาย
ของโกดังที่เกิดไฟไหม้ แต่ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสต็อกสินค้า  

ตัวอย่างที่ 5.10 นางอ้วนเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 
กับบริษัทจริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมานางอ้วนขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนกับก าแพงวัด ท าให้หม้อน้ าแตก
และรั่ว ประมาณการค่าเสียหายจ านวน 20,000 บาท ทั้งๆ ที่นางอ้วนเห็นว่าเกิดความเสียหายต่อหม้อน้ าและรถไม่
สามารถขับต่อได้แล้ว แต่นางอ้วนยังฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่หม้อน้ าเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดไฟไหม้และท าให้
เครื่องยนต์ส่วนอ่ืนเสียหาย ประมาณการค่าเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ส่วนอ่ืนจ านวน 50,000 บาท กรณีนี้ ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของรถยนต์จ านวน 50,000 บาท นั้นเป็นความเสียหายส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการฝืนใช้รถยนต์ทั้งๆ ที่
หม้อน้ าเกิดความเสียหายอยู่ เป็นการกระท าที่ผู้เอาประกันภัยไม่ระมัดระวังและช่วยรักษาทรัพย์สินหลังเกิดความ
เสียหายซึ่งจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ความเสียหายต่อหม้อน้ า 20,000 บาทเท่านั้น 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ภายใต้สัญญาประกันภัยมีบุคคลหนึ่งนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยที่เข้ามามีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ ผู้รับประโยชน์ เนื่องจากตามกฎหมายระบุว่า ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึง
ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้จากผู้รับประกันภัย เมื่อมีวินาศภัยหรือเหตุอ่ืนใดที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ซึ่งจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัย เองก็ได้ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้โดย 
ไม่จ าเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย  

เมื่อผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน จึงจ าเป็นที่กฎหมายต้องมีการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับประโยชน์ไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และยุติธรรมต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้  

2.1 สิทธิในการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัย จากที่กฎหมายได้บัญญัติว่า ผู้รับประโยชน์จะเป็น
บุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้ จึงสามารถแยกเรื่องผู้รับประโยชน์ไว้ได้ 2 กรณี คือ  
 กรณีที่หนึ่ง กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์เอง หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้ระบุบุคคลภายนอกเป็นผู้รับ
ประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นผู้รับประโยชน์เอง ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยย่อมใช้สิทธิ
เรียกร้องประโยชน์จากผู้รับประกันภัยได้ทันทีในฐานะคู่สัญญา และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-13 
 

 ตัวอย่างที่ 5.11 นายสมหมายซื้อบ้านด้วยเงินสด แสดงว่านายสมหมายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างเด็ดขาด
ในบ้านหลังนี้ กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัย ก็จะไม่มีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ หาก
บ้านหลังนี้เกิดไฟไหม้ขึ้นมา บริษัทรวดเร็วประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมหมาย
โดยตรง  

กรณีที่สอง ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลภายนอก กรณีนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เอาประกันภัย ส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีนิติกรรมอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นการเอา
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามภาระผูกพันในขณะเกิดความเสียหาย  

ตัวอย่างที่ 5.12 นางสมทรงซื้อบ้านโดยกู้เงินจากธนาคารเอและน าบ้านไปเป็นหลักประกัน ธนาคารเอจะให้
นางสมทรงท าประกันอัคคีภัยเพื่อคุ้มครองหลักประกันดังกล่าว และระบุให้ธนาคารเอเป็นผู้รับประโยชน์ตามภาระ
ผูกพัน บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงจากผู้รับประกันภัยได้เลย ดังนั้น 
สิทธิและหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงตกเป็นของผู้รับประโยชน์นี้ด้วยเช่นกัน  

ถึงแม้ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมีชื่อที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างชัดเจน ก็มิได้
หมายความว่าผู้รับประโยชน์จะได้สิทธิในการถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย การที่ผู้รับประโยชน์จะเกิดสิทธิ
อย่างสมบูรณ์นั้น ผู้รับประโยชน์ต้องแสดงเจตนาไปยังผู้รับประกันภัยว่าตนเองจ านงจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา
ประกันภัยนี้ ซึ่งจะกระท าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ การแสดงเจตนานี้จะกระท าโดยทันที หรือภายหลังก็ได้ 
แต่จะต้องกระท าก่อนที่จะก่อให้เกิดสิทธิแก่ตน เพราะมิฉะนั้น ผู้เอาประกันภัยอาจจะตกลงกับผู้รับประกันภัย
เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้รับประโยชนไ์ด้ แต่เมื่อผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาต่อผู้รับประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยกับผู้รบั
ประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์คนเดิม
เสียก่อน 

ตัวอย่างที่ 5.13 ค าพิพากษาฎีกาที่ 35/2513 “ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยท าไว้กับจ าเลย
ผู้รับประกันภัย ระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ เมื่อทรัพย์ที่เอาประกันภัยถูกเพลิงไหม้เสียหายหมดสิ้น และโจทก์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จ าเลย โดยมีหนังสือบอกกล่าวให้จ าเลยทราบแล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จาก
สัญญาตามกรมธรรม์นั้น สิทธิของโจทก์ย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 374 ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่ ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374” 

ตัวอย่างที่ 5.14 ค าพิพากษาฎีกาที่ 6612/2558 “โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยได้แสดงเจตนาเพื่อรับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยครั้งแรกโดยการทวงถามให้จ าเลยผู้รับ
ประกันภัยซึ่งเป็นลูกหนี้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ทรัพย์จ านองและสินค้ามันส าปะหลัง
ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2544 อันเป็นวันเริ่มสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์ที่จะเรียกให้จ าเลย
ผู้รับประกันภัยลูกหนี้ให้ช าระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ แต่เป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยและจ าเลยผู้รับ
ประกันภัยได้ตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการซ่อมแซมและหาทรัพย์สินมาทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง
การตกลงของผู้เอาประกันภัยกับจ าเลยผู้รับประกันภัยเป็นการกระท าไปตามสัญญาประกันภัยที่ระบุว่า ให้จ าเลยใน
ฐานะผู้รับประกันภัยเลือกท าการสร้างใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทนทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
แทนการจ่ายเงินชดใช้ก็สามารถท าได้ ซึ่งในขณะที่ตกลงกันดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้เข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญา

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จ าเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับสินค้ามันส าปะหลังเป็นกรณี
จ าเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย 
ส่วนโกดังทรัพย์จ านองตามสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จ าเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้
เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจ านองก่อน” 

ตัวอย่างที่ 5.15 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จ าเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ความตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่าว ธนาคาร ก. จึงยังไม่มีสิทธิใดๆ เมื่อสิทธิของผู้รับประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย ส. ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
แต่เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายแล้ว ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่ ส. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย เพราะได้มาหลังจาก 
ส. ถึงแก่ความตายแล้ว จึงต้องอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกล่าวจึงตก 
แก่ทายาทของ ส. เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก โจทก์เป็นมารดาของ ส. ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส.” 

หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจ านอง (มีการจดทะเบียนจ านองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระท าตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ถ้าทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิ
จ านอง จ าน า หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอ่ืนแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ  
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง 
การจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้นด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน าหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้ 
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย” 
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจ านองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ

ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน)จะบอกกล่าวไปยัง
ธนาคารบีว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยก าหนดให้ธนาคารบีแจ้ง
ค าคัดค้านมาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ได้รับค าบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับค าบอกกล่าว แต่ไม่คัดค้าน
ภายในก าหนดเวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้  
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2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น  นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า” 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน เนื่อ งจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาด าเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์ 
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภั ยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก) 

2) ใบมรณบัตร 
3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  
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ประกันภัยจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้จ าเลยผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ส าหรับสินค้ามันส าปะหลังเป็นกรณี
จ าเลยผู้รับประกันภัยจัดหามาทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย จึงไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ตามสัญญาประกันภัย 
ส่วนโกดังทรัพย์จ านองตามสัญญาจ านองซึ่งจ าเลยจัดการซ่อมแซมให้ ไม่ใช่กรณีที่จ าเลยผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้
เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 231 จึงไม่จ าต้องมีการบอกกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ผู้รับจ านองก่อน” 

ตัวอย่างที่ 5.15 ค าพิพากษาฎีกาที่ 4623/2559 “ส. เป็นผู้เอาประกันภัยสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุไว้กับ
จ าเลย โดยระบุให้ธนาคาร ก. เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมา ส. ถึงแก่ความตาย และไม่ปรากฏว่าธนาคาร ก. แสดงเจตนา
ขอรับประโยชน์จากสัญญาประกันภัยดังกล่าว ธนาคาร ก. จึงยังไม่มีสิทธิใดๆ เมื่อสิทธิของผู้รับประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย ส. ผู้เอาประกันภัยในฐานะคู่สัญญาย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
แต่เมื่อ ส. ถึงแก่ความตายแล้ว ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่ทรัพย์มรดกที่ ส. มีอยู่ขณะถึงแก่ความตาย เพราะได้มาหลังจาก 
ส. ถึงแก่ความตายแล้ว จึงต้องอาศัยบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกล่าวจึงตก 
แก่ทายาทของ ส. เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์มรดก โจทก์เป็นมารดาของ ส. ย่อมเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดก 
ของ ส.” 

หากทรัพย์ที่เอาประกันภัยติดจ านอง (มีการจดทะเบียนจ านองไว้) และเกิดวินาศภัยขึ้นกับทรัพย์ที่เอา
ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้กระท าตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนดไว้ก่อน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ถ้าทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรืออยู่ในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้นเป็นทรัพย์อันได้เอาประกันภัยไว้ไซร้ ท่านว่าสิทธิ
จ านอง จ าน า หรือบุริมสิทธิอย่างอื่นนั้นย่อมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาแก่ผู้รับประกันภัยด้วย 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่ามีจ านอง หรือบุริมสิทธิอย่างอื่น ท่าน
ยังมิให้ผู้รับประกันภัยใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย จนกว่าจะได้บอกกล่าวเจตนาเช่นนั้นไปยังผู้รับจ านองหรือเจ้าหนี้มี
บุริมสิทธิคนอ่ืนแล้ว และมิได้รับค าคัดค้านการที่จะใช้เงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันบอกกล่าว แต่สิทธิอย่างใดๆ  
ที่ได้ไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นอันรู้ถึงผู้รับประกันภัย วิธี เดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง 
การจ านองสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้ท าได้นั้นด้วย 

ในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ผู้รับประกันภัยจะใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงก็ได้ เว้นแต่ตนจะได้รู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าทรัพย์นั้นตกอยู่ในบังคับจ าน าหรือบุริมสิทธิอย่างอื่น 

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ ถ้าทรัพย์สินอันได้เอาประกันภัยไว้นั้นได้คืนมา หรือได้จัดของแทนให้ 
วิธีเดียวกันนี้ท่านให้อนุโลมใช้บังคับแก่กรณีบังคับซื้อ กับทั้งกรณีที่ต้องใช้ค่าเสียหายอันควรจะได้แก่เจ้าของ

ทรัพย์สิน เพราะเหตุทรัพย์สินท าลายหรือบุบสลายนั้นด้วย” 
ตัวอย่างที่ 5.16 นายกล้วยซื้อบ้านโดยการกู้เงินจากธนาคารบี และจดจ านองบ้านไว้เป็นหลักประกันกับ

ธนาคารบี และธนาคารบีให้นายกล้วยท าประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยกับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยระบุให้ธนาคารบีเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาเกิดไฟไหม้ กรณีนี้ บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารบีเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน)จะบอกกล่าวไปยัง
ธนาคารบีว่าประสงค์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยโดยก าหนดให้ธนาคารบีแจ้ง
ค าคัดค้านมาภายในก าหนด 1 เดือนนับแต่ได้รับค าบอกกล่าวนี้ หากธนาคารบีได้รับค าบอกกล่าว แต่ไม่คัดค้าน
ภายในก าหนดเวลา บริษัทยุติธรรมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จึงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายกล้วยได้  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-15 
 

2.2 หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดเวินาศภัยขึ้น  นอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยมี
หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นแล้ว ผู้รับประโยชน์ยังต้องมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 วรรคหนึ่ง “ถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดั่งที่
ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ไซร้ เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบความวินาศนั้นแล้วต้องบอก
กล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้า” 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการระบุหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งชัดเจนกว่ากรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืน เนื่อ งจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีผู้รับประโยชน์เข้ามาด าเนินการเรียกร้องในกรณีเสียชีวิตนี้ โดยผู้รับประโยชน์ 
จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยผู้รับประโยชน์
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้อง ได้แก่  
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ก าหนดโดยบริษัทประกันวินาศภัย รูปแบบและข้อมูลใน

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภั ยและไม่มีรูปแบบ
มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยเดินทางและการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแสดงในภาคผนวก) 

2) ใบมรณบัตร 
3) ส าเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน 
4) ส าเนาบันทึกประจ าวันของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์  
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เรื่องที่ 5.2  
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย 
เพื่อสามารถน าไปอธิบาย แนะน าและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัดในกระบวนการ
ใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม และจัดการให้
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและยุติธรรม 

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีข้ันตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 
1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย  

เมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบทันที
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ซึ่งหน้าที่ในการแจ้งความเสียหายของผู้เอาประกันภัยนี้มีการก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความเสียหายต่อผู้รับประกันภัยได้หลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น โดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือผ่าน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  

การรับแจ้งการเกิด 
ความเสียหาย 

การบันทึกการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การประมาณการค่า 
สินไหมทดแทน 

การรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

การตอบตกลงรับ/ 
ปฏิเสธการเรียกร้อง 

ปฏิเสธการเรียกร้อง 

การปิดการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การค านวณค่าสินไหม 
ทดแทนท่ีพึงชดใช้ 

ตอบตกลงรับ 

การชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทน 

การเรียกร้องค่าสินไหม 
ทดแทนรับคืน 

การปิดเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนรับคืน

การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน

การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน

ปฏิเสธการเรียกร้อง

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 5.2  
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
   
 

ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและกระบวนการการจัดการ
เก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย 
เพื่อสามารถน าไปอธิบาย แนะน าและจัดการดูแลให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หากมีการติดขัดในกระบวนการ
ใดหรือมีความล่าช้าในส่วนหรือขั้นตอนไหน ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องเข้าไปประสานงาน ติดตาม และจัดการให้
ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อให้เกิดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้อง รวดเร็วและยุติธรรม 

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนี้อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามประเภท
ของกรมธรรม์ประกันภัยและของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย แต่มีข้ันตอนพื้นฐานทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 
1. การรับแจ้งการเกิดความเสียหาย  

เมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบทันที
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้ ซึ่งหน้าที่ในการแจ้งความเสียหายของผู้เอาประกันภัยนี้มีการก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยทุกประเภท ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความเสียหายต่อผู้รับประกันภัยได้หลายช่องทาง 
เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น โดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือผ่าน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  

การรับแจ้งการเกิด 
ความเสียหาย 

การบันทึกการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การประมาณการค่า 
สินไหมทดแทน 

การรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

การตอบตกลงรับ/ 
ปฏิเสธการเรียกร้อง 

ปฏิเสธการเรียกร้อง 

การปิดการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การค านวณค่าสินไหม 
ทดแทนท่ีพึงชดใช้ 

ตอบตกลงรับ 

การชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทน 

การเรียกร้องค่าสินไหม 
ทดแทนรับคืน 

การปิดเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

การชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนรับคืน

การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน

การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน

ปฏิเสธการเรียกร้อง
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การปิดเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน
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หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย 
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย 
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย 
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป 
8) จ านวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด 

 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หลังจากที่ได้ท าการรับแจ้งเหตุและด าเนนิการตามขั้นตอนที่กลา่วมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ การ
ด าเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนค าร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  

วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว 
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ทราบถึงสถานะ

ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ 
3) ท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาธุรกิจต่อไป  
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4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รายงานการเกิดเหตุ 
 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสียหาย ที่เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment 
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการส ารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุและขอบเขตของความเสียหาย หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่  
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะท า
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเร่ืองที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสียหายแทน เพื่อให้ทราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจ านวนเท่าใดที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับ
ประกันภัยได้ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยทรัพย์สินว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้ 

ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)  

การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้  
1)  เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การตรวจสอบและการ
ประเมินวินาศภัย ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 

2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะด าเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้  
 

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย พ.ศ. 2560 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแจ้งความเสียหายต้องรับรายละเอียด สอบถามรายละเอียด พร้อมทั้งขอข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความเสียหายจะ
สอบถามหรือต้องการจากผู้เอาประกันภัย ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งมายังผู้รับประกันภัยจะมีรายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันวินาศภัยและรายละเอียดของการเกิดความเสียหาย แต่จะมีข้อมูลหลักที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

1) เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย 
2) ชื่อผู้เอาประกันภัย 
3) สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย หรือสถานที่ที่เกิดความเสียหาย 
4) วันและเวลาที่เกิดความเสียหาย 
5) สาเหตุแห่งความเสียหาย 
6) ทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 
7) สภาพความเสียหายโดยสังเขป 
8) จ านวนและมูลค่าความเสียหายโดยประมาณ 
9) ชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้สะดวกที่สุด 

 
2. การบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หลังจากที่ได้ท าการรับแจ้งเหตุและด าเนนิการตามขั้นตอนที่กลา่วมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ การ
ด าเนินการนี้จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการเรียกค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัย
บางรายอาจจะลงทะเบียนค าร้องในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทันทีเมื่อได้รับเรื่อง แต่บางรายอาจจะรอจนกว่าจะ
ได้รับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ในการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออก
เลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการ
กับข้อมูลประมาณการค่าสินไหมทดแทนและสมุดบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นรวมถึงมี
ระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  

วัตถุประสงค์ที่ผู้รับประกันภัยต้องท าการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 
1) เพื่อติดตามการให้บริการเรื่องที่ได้รับแจ้งไว้แล้ว 
2) เพื่อติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้ทราบถึงสถานะ

ของความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ 
3) ท าสถิติและรายงานเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของความเสียหายซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาธุรกิจต่อไป  
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4) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รายงานการเกิดเหตุ 
 
3. การประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

เมื่อเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน พร้อมบันทึกเป็นรายจ่าย เนื่องจากเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินออกไปไม่ว่าจะจ่ายใน
ปัจจุบันหรือจ่ายในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายในการป้องกันความ
เสียหาย ที่เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment 
Expenses) นั้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการส ารวจความเสียหาย และค่าเดินทางของพนักงาน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประมาณการค่าสินไหมทดแทนในแต่ละครั้งนั้นจะมีรายละเอียดที่ควรด าเนินการค่อนข้างมาก 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเหตุและขอบเขตของความเสียหาย หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่  
ไม่ซับซ้อน หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เช่น ในกรณีของการประกันภัยรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทดแทนอาจจะท า
การสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่แจ้งความเสียหายหรือส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายของบริษัทประกันวินาศภัย
ออกไปตรวจสอบความเสียหาย แต่หากปรากฏว่าการเกิดเหตุนั้นเป็นเร่ืองที่มีมูลค่าความเสียหายมากและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย เช่น ในการประกันภัยทรัพย์สินหรือการประกัน
อัคคีภัย ผู้รับประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยไปด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งประเมิน
ความเสียหายแทน เพื่อให้ทราบว่าผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจ านวนเท่าใดที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับ
ประกันภัยได้ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยส าหรับการ
ประกันภัยทรัพย์สินว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินวินาศภัย (Loss Adjuster) ท าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินวินาศภัยแทนผู้รับประกันภัยได้ 

ผู้ประเมินวินาศภัย หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อ
ส านักงาน คปภ. (มาตรา 35/2) และต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (มาตรา 35/6)  

การที่บริษัทประกันวินาศภัยจะใช้ผู้ประเมินวินาศภัยหรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์2 ดังนี้  
1)  เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การตรวจสอบและการ
ประเมินวินาศภัย ให้ด าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย 

2) กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อ 1) มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท หากบริษัทประกันวินาศภัยและ
ผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะด าเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้  
 

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย พ.ศ. 2560 
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3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
จ านวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย  

4) กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนท าการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดท ารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจ าเป็น ให้
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น  

ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพื่อท าการบันทึกเป็นเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบก าไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งส ารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้มีก าไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นก าไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจน าก าไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง  

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยท าการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้งบก าไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจท าให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ  
  (1)  ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการด าเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-21 
 

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่ าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องน าเงินส่วนต่างจากที่ตั้งส ารองไว้ต่ าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน  
  (2)  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย 
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  (3)  ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระท าละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย 
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป  
4.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย โดยทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ 
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน 
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย 
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ  
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ท าให้เกิดเหตุ  
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้น 
8) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบก ากับภาษี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของต ารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย 
ผู้ส ารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย  

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่  
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หรือไม่  
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสียหาย เป็น

สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา
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3) เมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ 1) บริษัทประกันวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
ทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ ส านักงาน
จ านวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และให้บริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย  

4) กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้
ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทประกันวินาศภัยเลือกท าการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัย
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนท าการตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัยโดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดท ารายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนก าหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารตามที่ผู้ประเมินวินาศภัยต้องการ
ตามควรแก่กรณี และเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการประเมินราคาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยผู้ประเมิน
วินาศภัยต้องขอเอกสารดังกล่าวจากผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หาก
เหตุวินาศภัยรายนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจ าเป็น ให้
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

6) กรณีที่ผู้ประเมินวินาศภัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 5) และมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือ
บริษัทประกันวินาศภัย เมื่อได้รับการร้องขอ นายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี 

7) กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย หรือผู้เอา
ประกันภัยก่อนหน้านั้น  

ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
ความรู้ ความช านาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะประมาณการค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 
เพื่อท าการบันทึกเป็นเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนต่อไป  

หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ตัวเลขทางบัญชีจาก
การประกอบการ หรืองบก าไรขาดทุนไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง กล่าวคือ หากมีการตั้งส ารองค่าสินไหม
ทดแทนไว้น้อยกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้มีก าไรมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งตัวเลขที่ปรากฎเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน
นั้นโดยความจริงไม่ใช่เป็นก าไรแต่เป็นภาระหนี้สินซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้รับประกันภัยอาจน าก าไร
ดังกล่าวไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และจะส่งผลกระทบที่เสียหายอย่างมากต่อสถานะทางการเงินที่แท้จริง
ในภายหลัง  

แต่ถ้าผู้รับประกันภัยท าการประมาณการค่าสินไหมทดแทนไว้มากกว่าความเป็นจริงก็จะท าให้งบก าไรขาดทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัยแสดงก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง หรืออาจขาดทุนได้ ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
และอาจท าให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนจะถูกใช้เพื่อ  
  (1)  ดูแนวโน้มหรือคาดการณ์ความสูญเสียในอนาคต และความพร้อมในการด าเนินกิจการต่อไป เพราะ
เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนบ่งบอกถึงภาระความรับผิดของบริษัทประกันวินาศภัย หากตั้งไว้สูง ย่อมแสดงว่าบริษัท
ประกันวินาศภัยมีค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารต้องเข้ามาจัดการและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่เกิด
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ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หากตั้งต่ าไป และเกิดความเสียหายซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยต้องน าเงินส่วนต่างจากที่ตั้งส ารองไว้ต่ าไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา
ประกันภัย ส่งผลให้เกิดการขาดทุน  
  (2)  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพิจารณารับประกันภัยตามประเภทของกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย 
และเป็นการประเมินความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
  (3)  ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 ในการตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนนั้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืนจากฝ่ายที่กระท าละเมิด หรือจากการประกันภัยร่วมหรือการประกันภัยต่อได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม
ทดแทน จึงต้องพิจารณาตั้งประมาณการค่าสินไหมทดแทนรับคืนในขั้นตอนนี้ด้วย 
 
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ต่อไป  
4.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับมาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประกันภัย โดยทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ 
1) เวลาที่เกิดเหตุที่ชัดเจน พร้อมด้วยหลักฐานและพยาน 
2) สถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนพร้อมรูปถ่าย 
3) รายละเอียดของการเกิดเหตุ พร้อมหลักฐานและพยาน หรือรูปถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเกิดเหตุ  
4) ลักษณะและสาเหตุความเสียหายที่ท าให้เกิดเหตุ  
5) มูลค่าความเสียหายของแต่ละรายการ พร้อมด้วยรูปถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 
6) รายชื่อและสถานที่ติดต่อของบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวข้อง 
7) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายขึ้น 
8) ข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ใบก ากับภาษี 

หรือใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายทั้งก่อนและหลังการเกิดความเสียหาย ใบเสนอราคาในการซ่อมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่
เสียหายนั้น รายงานของต ารวจ ถ้อยแถลงของพยาน ตลอดจนหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย 
ผู้ส ารวจภัยหรือผู้ประเมินวินาศภัย  

4.2 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยปกติ ผู้รับประกันภัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญโดยพิจารณา
ตามแนวทางต่อไปนี้ 

1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่  
2) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หรือไม่  
3) ต้องมีการตีความเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ เช่น ลักษณะการเกิดความเสียหาย เป็น

สาเหตุใกล้ชิดหรือไม่ เช่น กรณีผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยไว้ โดยให้ความคุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน ผู้เอาประกันภัยจึงเรียกให้พนักงานดับเพลิงเข้ามา
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ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้ าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด 

4) มีการกระท าใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของตนเอง 

5) มีประเด็นใดที่จะต้องท าการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ 
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
7) มีโอกาสในการท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่ 

ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่นของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือค าสั่ง
นายทะเบียนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป  

 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ท าการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนค าตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะท าการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4 

5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ

หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย 
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย 
4) ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่างๆ 

รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม 
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน

วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก 

1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-23 
 

2) จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง 

3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย

ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถด าเนินการบอกล้างได้ตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด 
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภัย

เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน  

กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกันภัยเผาเศษปอท าให้เกิดควันด า 
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย 
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 คร้ัง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ” 

กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะก าลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจที่จะท าการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย” 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ดับเพลิง แต่ปรากฏว่าโซฟาของผู้เอาประกันภัยมิได้เสียหายจากไฟไหม้ แต่เสียหายจากน้ าที่ฉีดดับเพลิงของพนักงาน
ดับเพลิงจนได้รับความเสียหาย ความเสียหายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเกิดจากเหตุใกล้ชิด 

4) มีการกระท าใดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น ผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ทุจริต หรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของตนเอง 

5) มีประเด็นใดที่จะต้องท าการสืบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ 
6) มีเอกสารหลักฐานใดที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อ

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 
7) มีโอกาสในการท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากใครได้บ้างหรือไม่ 

ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด หรือการตกหล่นของ
รายละเอียดของความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้น และต้องอยู่ในกรอบเวลาของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยหรือค าสั่ง
นายทะเบียนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยน ามาพิจารณาว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นจะได้รับการ
ชดใช้ภายใต้สัญญาประกันภัยหรือไม่ในขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อไป  

 
5. การตอบตกลงรับ/ปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ผู้รับประกันภัยมีกระบวนการและขั้นตอนในการที่จะตกลงรับหรือปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยมี
การก าหนดขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับประกันภัยได้ท าการตอบตกลงที่จะรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนค าตอบดังกล่าว และเป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติอย่างยิ่ง  

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะท าการตอบตกลงหรือปฏิเสธการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้นั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องผ่านการด าเนินงานที่ส าคัญมากนั่นคือ การวิเคราะห์การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในขั้นตอนที่ 4 

5.1 การตอบตกลงรับต่อการเรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทน
ของบริษัทประกันวินาศภัยตัดสินใจที่จะตอบตกลงต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้เอาประกันภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทราบถึงประเด็นต่อไปนี้ 

1) แจ้งให้ทราบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย 
2) ในกรณีที่มีการก าหนดค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ต้องแจ้งการ

หักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองไว้นั้นจากยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะจ่าย 
3) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และสิ่งที่ต้องขอให้ผู้เอาประกันภัย 
4) ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อที่จะรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต่างๆ 

รูปถ่าย และหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม 
5.2 การตอบปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน

วินาศภัยตัดสินใจที่จะปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทน
ประกันวินาศภัยทราบ โดยทั่วไปแล้วการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่จะถูกปฏิเสธนั้นจะมีสาเหตุมาจาก 

1) วันที่เกิดเหตุไม่อยู่ภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 
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2) จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องมาอยู่ภายใต้จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกที่ผู้ เอาประกันภัย
ต้องรับผิดเอง 

3) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 
4) ทรัพย์สินที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 
5) มีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือไม่เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัย

ตกเป็นโมฆียะและบริษัทประกันวินาศภัยสามารถด าเนินการบอกล้างได้ตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด 
6) สาเหตุของความเสียหายนั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย ได้แก่ วินาศภัย

เกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ และวินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุ
ที่เอาประกันภัย ดังแสดงไว้ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้  

กรณีที่ 1 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ภายใต้
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยเจตนาเผาทรัพย์สิน หรือภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าผู้เอาประกันภัยเพื่อหวังเงินประกัน  

กรณีที่ 2 วินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประโยชน์ ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 1789-1790/2518 “โรงงานของผู้เอาประกันภัยเผาเศษปอท าให้เกิดควันด า 
ปกคลุมถนนจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า เป็นเหตุให้มีรถขับมาชนท้ายรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่จนได้รับความเสียหาย 
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้ว 2-3 คร้ัง แต่ผู้เอาประกันภัยยังคงปล่อยปละละเลยไม่เปลี่ยนวิธีการเผาเศษปอ” 

กรณีที่ 3 วินาศภัยเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เช่น 
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ระบบเบรคเสียหายจากไฟฟ้าช็อตหรือขาดด้วยตัวเอง หรือในกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีช าระเบี้ยประกันภัยรายปี) ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหัวใจวาย
ขณะก าลังยืนอยู่ได้ล้มลงและถึงแก่ความตายอันเป็นผลมาจากหัวใจวาย  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจที่จะท าการปฏิเสธ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ดังนี้ “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรือไม่สามารถตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัท
ประกันวินาศภัยแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
เป็นหนังสือ โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทางและวิธีการ
ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย” 
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6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ

วินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง  จ านวน

เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น    
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย

พึงชดใช้ นอกเหนือจากจ านวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระท าไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
ก าแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อท า
การรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เกิดไฟไหม้อาคาร ผู้เอาประกันภัยไป ขอยืม 
ถังดับเพลิงเพื่อนบ้านมาดับไฟ และต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมก าแพงและค่าใช้จ่ายส าหรับการเติม
น้ ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่อนบ้านมาดับไฟที่บ้านของตนจนน้ ายาดับเพลิงหมดถัง และจ าเป็นต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นัน้มิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
ไว้ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 
บาท แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบส าหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จา่ยไปจริงแต่ไม่เกิน 
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20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  

ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท 
ดีเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท กรณีนี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย คือ 
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัทดีเยี่ยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท  

 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถท าได้ 4 วิธี คือ  
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 
2) การซ่อมแซม (Repair)  
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)  
4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)  

 รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้ 
 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ซึ่งก าหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ใน
ระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องด าเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”  

ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและน าใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ
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6. การค านวณค่าสินไหมทดแทนที่พึงชดใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 บัญญัติว่า “ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้ คือ 
(1)  เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
(2)  เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ

วินาศภัย 
(3)  เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ 
อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง  จ านวน

เงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น    
ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้” 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในการค านวณค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัย

พึงชดใช้ นอกเหนือจากจ านวนค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว ผู้รับประกันภัยต้องพิจารณา
ถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายไป รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายไป
เพราะผู้เอาประกันภัยกระท าไปเพื่อเป็นการจัดการตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันภัยทุบ
ก าแพงบ้านของตนเองเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาในบ้านของตน และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อท า
การรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เกิดไฟไหม้อาคาร ผู้เอาประกันภัยไป ขอยืม 
ถังดับเพลิงเพื่อนบ้านมาดับไฟ และต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนรวมที่ผู้รับ
ประกันภัยจะพิจารณาชดใช้ให้ ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ค่าซ่อมแซมก าแพงและค่าใช้จ่ายส าหรับการเติม
น้ ายาดับเพลิง แต่รวมทั้งหมดแล้วผู้รับประกันภัยจะชดใช้ให้รวมแล้วไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย  

ตัวอย่างที่ 5.17 นางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครอง
สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท กับบริษัทยอดนิยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้าน
เสียหายสิ้นเชิง ประเมินความเสียหายเท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นางสาวสวยไปขอยืมถังดับเพลิง
เพื่อนบ้านมาดับไฟที่บ้านของตนจนน้ ายาดับเพลิงหมดถัง และจ าเป็นต้องเติมน้ ายาดับเพลิงคืนให้แก่เพื่อนบ้าน 
ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ ายาดับเพลิง 1,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 บริษัทยอดนิยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวินาศภัยที่แท้จริงรวมเพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้
เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นัน้มิให้วินาศ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
ไว้ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อรักษาทรัพย์สิน เท่ากับ 1,001,000 
บาท แต่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ก าหนดทุนประกันภัยไว้เพียง 1,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทยอดนิยมประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธรรม์ประกันภัยบางประเภทที่ผู้รับประกันภัยมีโอกาสที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจ านวน
เงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เนื่องจาก
ในกรมธรรม์ประกันภัยก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบส าหรับค่าดูแลรักษารถยนต์และค่าขนย้ ายรถยนต์
ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจ านวนที่จา่ยไปจริงแต่ไม่เกิน 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-25 
 

20% ของค่าซ่อมแซม ไม่ว่าในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หรือในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหาย
สิ้นเชิง เฉพาะหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์  

ตัวอย่างที่ 5.18 นายไวผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 กับ บริษัท 
ดีเยี่ยมประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงินเอาประกันภัยกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 500,000 บาท ต่อมารถยนต์
เกิดไฟไหม้ เสียหายสิ้นเชิง และนายไวได้จ้างรถยกมาเพื่อขนย้ายรถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวน 5,000 บาท กรณีนี้
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ตามเงื่อนไขการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหมวด
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ระบุให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัย คือ 
500,000 และรวมค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอีก 5,000 บาท ดังนั้น บริษัทดีเยี่ยม
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรณีนี้เท่ากับ 505,000 บาท  

 
7. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

7.1 วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถท าได้ 4 วิธี คือ  
1) การชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) 
2) การซ่อมแซม (Repair)  
3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement)  
4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement)  

 รายละเอียดของแต่ละวิธีการมีดังนี้ 
 1) การชดใช้เป็นตัวเงิน เป็นวิธีที่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวกด้วยกันทุกฝ่าย หากผู้รับประกันภัยเลือกที่
จะชดใช้ด้วยวิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน ผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ซึ่งก าหนดว่า “กรณีบริษัทประกันวินาศภัยตกลงชดใช้เงิน หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้วให้บริษัทประกันวินาศภัยจัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ใน
ระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอา
ประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารจนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัทประกัน
วินาศภัยต้องด าเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง”  

ตัวอย่างที่ 5.19 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ไว้กับบริษัทดีจริง
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อมากระจกมองข้างถูกขโมยไป นายสมหมายได้แจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยและบริษัทฯ ประเมินค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตกลงกับนายสมหมายเป็นที่เรียบร้อย โดยยินยอมให้
นายสมหมายไปซื้อกระจกมาติดเองและน าใบเสร็จมาเบิก ลักษณะนี้บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นาย
สมหมายเป็นเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันภัยก็ได้ หรือหากกรณีเป็นนายสมหมายซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยชดเชยรายได้ไว้และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสีย เมื่อยื่นเอกสารและ
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-27 
 

 
บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือท้ังหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-27 
 

 
บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือท้ังหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

�� 1.indd   248 4/10/2563 BE   4:00 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
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บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

 

5-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

หลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค
หรือการโอนเงินเข้าบัญชีของนายสมหมาย  
 2) การซ่อมแซม (Repair) วิธีการนี้เหมาะส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
บางส่วนต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และสามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ การชดใช้ค่าเสียหายกรณีเสียหาย
บางส่วนส าหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากอุปกรณ์และส่วนควบรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ 
เช่น ผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์คันเอาประกันภัยไปชนต้นไม้ ประตูด้านข้างบุบ กรณีนี้ก็สามารถเข้าซ่อมแซมได้  
 3) การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน (Replacement) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวิธีนี้จะกระท าในกรณีที่ได้
มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจน ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนด้วยการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นของประเภท 
ชนิด และคุณภาพอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทน เช่น การเปลี่ยนกันชนหน้าเมื่อรถยนต์เกิด
อุบัติเหตุกันชนหน้าหัก หรือการจัดหาโน้ตบุ๊กรุ่น ปี คุณสมบัติและคุณภาพเดียวกันกับโน้ตบุ๊คที่ถูกโจรกรรมไป  
 4) การท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไม่ท าให้สภาพทรัพย์สินดีเกินกว่าหรือ
ขยายเกินกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ผู้รับประกันภัยจะกระท าโดยสภาพจะอ านวยและด้วยความสมเหตุสมผล
ที่สุด เช่น บ้านอยู่อาศัยที่ท าประกันภัยไว้เกิดไฟไหม้ทั้งหลัง ผู้รับประกันภัยจะสร้างบ้านชนิด ประเภทและขนาดเท่า
บ้านหลังเดิมกลับมาให้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการชดใช้ด้วยวิธีการนี้จะกระท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะส าหรับ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีสภาพเก่าและใช้งานมานาน เช่น โรงงาน เป็นต้น เจ้าของทรัพย์สินย่อมปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพของโรงงานใหม่ ฉะนั้นในกรณีนี้การชดใช้อาจมีการตกลงเป็นวิธีการชดใช้เป็น
เงินแทน  

ตัวอย่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการชดใช้ด้วยวิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) ในกรมธรรม์
ประกันภัยอัคคีภัย มีการก าหนดในเงื่อนไขทั่วไปว่า  

 
 

 “ข้อ 5.2 การชดใช้โดยการเลือกท าการสร้างให้ใหม่หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
บริษัทประกันวินาศภัยอาจจะเลือกท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สนิที่

สูญเสียหรือเสียหายทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งแทนการจ่ายเงินชดใช้การสูญเสียหรือการเสียหายที่เกิดขึ้น 
หรืออาจจะร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกระท าการดังกล่าวก็ได้ 

แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องจัดสร้างให้ใหม่ให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมหรือให้
ครบถ้วนทุกประการเพียงแต่ว่าจัดไปตามแต่สภาพการจะอ านวย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะกระท าการให้
สมเหตุสมผลที่สุดและไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทประกันวินาศภัยไม่ผูกพันที่จะต้องท าการสร้างให้ใหม่เกินกว่ามูลค่า
ของทรัพย์สินในขณะที่เกิดความเสียหายหรือเกินกว่าจ านวนเงินซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้รับประกันภัย 

ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยเลือกที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน ผู้เอา
ประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องจัดหาแปลน แผนผัง รายละเอียดประกอบแปลน ปริมาณ ขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องการให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และการกระท าใดๆ ที่ 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-27 
 

 
บริษัทประกันวินาศภัยได้ท าไปหรือสั่งให้ท าไปเพื่อที่จะพิจารณาท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาแทน 
ไม่ถือว่าเป็นการเลือกโดยบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะท าการสร้างให้ใหม่ หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถที่จะจัดท าการสร้างให้ใหม่หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยนี้ เพราะเหตุว่ามีเทศบัญญัติหรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งอ่ืนๆ บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้เงินเพียงเท่าที่ จ าเป็นเพื่อการสร้างให้ใหม่ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากท าได้ตามกฎหมาย” 

 
 
ส าหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะใช้เพียง 3 วิธีการ

เท่านั้น ได้แก่ วิธีการชดใช้เป็นตัวเงิน (Cash) วิธีการซ่อมแซม (Repair) หรือวิธีการจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน 
(Replacement) จะไม่ใช้วิธีการท าให้คืนกลับสภาพเดิม (Reinstatement) เนื่องจากผู้รับประกันภัยคงไม่สามารถ
จัดหาหรือว่าจ้างให้ผู้ผลิตรถยนต์ท าการสร้างหรือผลิตรถยนต์ให้ใหม่เพียงคันเดียวได้ 

ในการเลือกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใดนั้นต้องเป็นการเลือกและตกลงกันของคู่สัญญา คือ ทั้ง
ฝ่ายผู้รับประกันภัยและฝ่ายผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเลือกจะเป็นของผู้ชดใช้คือผู้รับประกันภัย แต่ใน
บางกรณีก็อาจตกลงกันเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกันเลือก เป็นต้น 

7.2 การให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
โดยทั่วไปในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องด าเนินการโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียน3 แต่ด้วยการด าเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกัน
วินาศภัยเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทประกันวินาศภัยในงานหลักที่ส าคัญ รวมถึง
ให้ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก ปี 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย  

ตามประกาศฉบับดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถมอบหมายหรือ
ยินยอมให้บุคคลภายนอกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 2 กรณี คือ  
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามบริษัทประกันวินาศภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ อธิบายได้ตาม
ภาพที่ 5.2  
 
 
 
 

3 มาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ห้ามมิให้บริษัทประกันวินาศภัยมอบหมายหรือยินยอมให้บุคคลใดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจาก
การประกันภัยต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะท าสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า  
 3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการเอง  
จึงต้องด าเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม  
 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 5) สัญญาและข้อตกลง 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส าคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 7) อ านาจสั่งการหรือเพิกถอน 

ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระท าอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้ 
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเร่ืองดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  

นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยท า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นค าขอการด าเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงาน คปภ. และได้รับความเห็นชอบก่อนตามประกาศส านักงานประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ  
 
 
 

 

5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเร่ิมใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย

 

5-28     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเร่ิมใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบหมาย ต้องก าหนดนโยบาย
การใช้บริการจากบุคคลภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ และต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 2) การคัดเลือกผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะท าสัญญา
ใหม่หรือทบทวนสัญญาเก่า  
 3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทประกันวินาศภัยพึงตระหนักเสมอว่า การใช้บริการจากผู้ให้บริการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินการ
เท่านั้น บริษัทประกันวินาศภัยยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเสมือนหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัยเป็นผู้ด าเนินการเอง  
จึงต้องด าเนินการเพื่อให้แนใจว่าได้ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม  
 4) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 5) สัญญาและข้อตกลง 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องท าสัญญาและข้อตกลงกับผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ 

บริษัทประกันวินาศภัยต้องก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความส าคัญของงานที่ใช้บริการ และสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 7) อ านาจสั่งการหรือเพิกถอน 

ภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้ว หากนายทะเบียนพบว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยเคยจัดส่งมาให้ล่วงหน้า
ประกอบการขออนุญาตหรือมีการกระท าอันอาจสร้างความเสียหายให้บริษัทประกันวินาศภัยหรือลูกค้าประชาชนได้ 
นายทะเบียนจะให้บริษัทประกันวินาศภัยชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงของเร่ืองดังกล่าว หากนายทะเบียนพิจารณาแล้ว
เห็นสมควร อาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทประกันวินาศภัยนั้นปฏิบัติหรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  

นอกเหนือจากที่ผู้รับประกันภัยสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอกแล้ว ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยท า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แต่ผู้รับประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนยื่นค าขอการด าเนินกิจกรรมที่ต้องการ
ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านักงาน คปภ. และได้รับความเห็นชอบก่อนตามประกาศส านักงานประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
กิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ  
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ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเริ่มใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย
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ภาพที่ 5.2 หลักเกณฑ์การชดใชค้่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย  
                                   โดยการใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
 
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของทั้ง 2 กรณีข้างต้น บริษัทประกันวินาศภัยต้องขอรับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนก่อนเริ่มใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการขอรับอนุญาต บริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ในประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษัทประกันวินาศภัย และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทประกันวินาศภัยก็ยังคง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่ก าหนดไว้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดย
สรุป มีดังนี้  
 1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัย  

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ในนามบริษัทประกันวินาศภัย
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(1)  แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เก่ียวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ส านักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี” 
 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการท างานเพื่อที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ในการตัดสินใจด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการด าเนินการกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะท าการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป   
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะด าเนินการได้ 3 ทาง ได้แก ่

8.1 การสวมสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่กระท าการละเมิดท าให้เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับช่วงสิทธิ 
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว  
 

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-31 
 

2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้ าจุนส าหรับบุคคลที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็นฝ่ายผิด กรณีนี้บริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการซ่อมแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการรับช่วงสิทธิ
จากนางแจ๋วไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจ านวนเงินที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
นางแจ๋วไป 

8.2 การมีส่วนเฉลี่ยในความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการประกันภัยร่วม (Co-
insurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดสว่นการรับประกันภัยมากกว่ารายอ่ืนซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยน า (Leading 
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
ในบางครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยน านั้นท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกันภัยน าก็จะท าการเรียกเก็บค่าสินไหมรับคืนจากบริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนๆ ตามสัดส่วนที่รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป  
 ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยน าบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปท าประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดท าเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับประกันภัยน า รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 50,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกันภัย 20,000,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท กรณีนี้ผู้รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะท าการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000 
บาทและบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท 

8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อที่มีส่วน
เข้ามารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ขึ้น ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งเรื่องให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจ านวน
มาก และสามารถที่จะท าการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว  
 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องเก็บรวมรวมเอกสาร บันทึก 
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

พ.ศ. 2560 และผู้รับประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศ4 ดังนี้ “ข้อ 16 การจัดการให้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทประกันวินาศภัยด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  

(1)  แสดงวิธีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และวิธีการส่งเอกสาร
เก่ียวกับเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(2)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เรียกร้องหรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการให้บริษัทประกัน
วินาศภัยชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องกระท าตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3)  จัดให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ยืนยันตัวตนก่อนการชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4)  การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ต้องส่งระบบข้อมูลที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ระบุไว้เท่านั้น และต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะที่เชื่อถือได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ ส านักงานจะประกาศไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 17 หากต้องมีการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเข้าบัญชีของผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี” 
 
8. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน ซึ่งจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนโดยเฉพาะหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดเก็บ
และวางระบบการท างานเพื่อที่จะด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนตามก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ในการตัดสินใจด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ด้วยการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนการด าเนินการกับจ านวนค่าสินไหมทดแทนรับคืน  

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผู้รับประกันภัยจะท าการปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไป   
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนนั้นจะด าเนินการได้ 3 ทาง ได้แก ่

8.1 การสวมสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ที่กระท าการละเมิดท าให้เกิดความเสียหายขึ้นตามหลักการรับช่วงสิทธิ 
(Subrogation) ในทางปฏิบัตินั้นจะถูกแยกประเภทไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแล้ว  
 

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560  หมวด 5 การ
ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-31 
 

2) การเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยค้ าจุนส าหรับบุคคลที่ท าละเมิดต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว  

ตัวอย่างที่ 5.20 นางแจ๋วผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กับบริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ทุนประกันภัยความเสียหายต่อรถยนต์ 500,000 บาท ขณะที่นางแจ๋วขับรถยนต์คันดังกล่าว
ไปตลาดได้ถูกรถนายเขียวชนท้ายได้รับความเสียหาย 30,000 บาท พบว่านายเขียวเป็นฝ่ายผิด กรณีนี้บริษัทเงินดี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการซ่อมแซมความเสียหายให้กับรถยนต์ของนางแจ๋วเนื่องจากวินาศภัยที่เกิดขึ้น 
ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากนั้นบริษัทเงินดีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จะท าการรับช่วงสิทธิ
จากนางแจ๋วไปด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนจากนายเขียวตามจ านวนเงินท่ีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่  
นางแจ๋วไป 

8.2 การมีส่วนเฉลี่ยในความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการประกันภัยร่วม (Co-
insurance) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการประกันภัยร่วมกันและบริษัทประกันวินาศภัย
รายใดรายหนึ่งจะเป็นผู้รับประกันภัยที่มีสัดสว่นการรับประกันภัยมากกว่ารายอ่ืนซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัยน า (Leading 
Insurer) และเมื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ที่ร่วมรับประกันภัยไว้นั้นได้ตกลงที่จะท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
ในบางครั้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยร่วมเหล่านั้นอาจจะ
มอบหมายให้ผู้รับประกันภัยน านั้นท าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้ว ผู้รับประกันภัยน าก็จะท าการเรียกเก็บค่าสินไหมรับคืนจากบริษัทประกันวินาศภัยรายอ่ืนๆ ตามสัดส่วนที่รับ
ประกันภัยไว้ต่อไป  
 ตัวอย่างที่ 5.21 นางสมผู้เอาประกันภัยน าบ้านอยู่อาศัยของตนซึ่งมีมูลค่า 100,000,000 บาท ไปท าประกัน
อัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยจัดท าเป็นการประกันภัยร่วม มีบริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับประกันภัยน า รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 50,000,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
รับประกันภัยด้วยทุนประกันภัย 30,000,000 บาท และบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รับประกันภัยด้วยทุน
ประกันภัย 20,000,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้บ้านหลังดังกล่าว ความเสียหายเท่ากับ 30,000 บาท กรณีนี้ผู้รับ
ประกันภัยทั้ง 3 รายจะท าการร่วมเฉลี่ยตามอัตราส่วนที่ตนเองตกลงรับประกันภัยไว้ ได้แก่ บริษัทหนึ่งประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 15,000 บาท บริษัทสองประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 9,000 
บาทและบริษัทสามประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 6,000 บาท 

8.3 การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เป็นการเรียกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้รับประกันภัยต่อที่มีส่วน
เข้ามารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ขึ้น ฝ่ายสินไหมทดแทนจะต้องแจ้งเรื่องให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ภายในบริษัทประกันวินาศภัยได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีค่าเสียหายจ านวน
มาก และสามารถที่จะท าการเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนด่วน (Cash Call) จากผู้รับประกันภัยต่อได้โดยเร็ว  
 
9. การปิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเก่ียวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ การปิดการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องเก็บรวมรวมเอกสาร บันทึก 
จดหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเอกสารเพื่อไว้ใช้ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบต่อไป แต่ในกรณีที่การชดใช้ค่า
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สินไหมทดแทนนั้นสามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยนั้นจะต้องแจ้งเรื่องและน าส่งแฟ้มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคื น 
(Recovery Section) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับตัวแทนประกันวินาศภยั     5-33 
 

เรื่องที่ 5.3  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
   
 

คนกลางในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ส่วนนายหน้าประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น  

ถึงแม้ตัวแทนประกันวินาศภัยจะกระท าการในนามบริษัทประกันภัยก็ตาม แต่โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องเต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้องความเสียหาย 
และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แทนผู้เอาประกันภัยด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 
1. บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

นอกเหนือจากบทบาทในการกระท าการในนามบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัย
กับบริษัทแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังมีบทบาทในการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยส าหรับบางขั้นตอน
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และส่งผลดีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดด้วย 
 
2. หน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน 3 ข้อ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท  
2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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สินไหมทดแทนนั้นสามารถท าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนรับคืน หลังจากที่ได้ท าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกัน
วินาศภัยนั้นจะต้องแจ้งเรื่องและน าส่งแฟ้มงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการเรียกค่าสินไหมทดแทนคื น 
(Recovery Section) เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนต่อไป 
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เรื่องที่ 5.3  
บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
   
 

คนกลางในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ท าการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ส่วนนายหน้าประกัน
วินาศภัย หมายถึง ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลท าสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยหวังบ าเหน็จเนื่องจากการนั้น  

ถึงแม้ตัวแทนประกันวินาศภัยจะกระท าการในนามบริษัทประกันภัยก็ตาม แต่โดยจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องเต็มใจให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจ ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ประสานงาน 
อ านวยความสะดวก โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง ตั้งแต่การรับโอนความเสี่ยงภัย การบริการเรียกร้องความเสียหาย 
และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แทนผู้เอาประกันภัยด้วย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 
 
1. บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

นอกเหนือจากบทบาทในการกระท าการในนามบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัย
กับบริษัทแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังมีบทบาทในการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา หรือช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยส าหรับบางขั้นตอน
ในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความพึงพอใจสูงสุด
และส่งผลดีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดด้วย 
 
2. หน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ในการจัดการเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทน 3 ข้อ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท  
2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายเป็นผู้จัดท าขึ้นมาโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนซึ่งไม่เหมือนกับ
กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนั้น แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีค าถามหรือรายละเอียดที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว เมื่อท าการศึกษาแล้วต้องให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หากมีการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชนก์รอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัยตรวจสอบ
และจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

“การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1  ความเสียหายต่อร่างกาย 

5.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่นหลักฐาน 
ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่ง
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าวพร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงว่า
ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพ่ิมเติมด้วย 

5.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1  ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี

ช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
5.2.2  ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ

ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
5.2.3  การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2” 
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2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย
มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท มิเช่นนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ก็คงไม่สามารถอธิบาย ชี้แจง แนะน าหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหม  
ทดแทนได้  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องศึกษาอย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดมีกระบวนการ
จัดการด้านใดบ้าง โดยขอข้อมูลได้จากบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด หรือร้องขอให้บริษัทประกันภัยจัดอบรมความรู้
ดังกล่าวให้ เพื่อตัวแทนประกันวินาศภัยจะได้เข้าไปประสานงาน จัดการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน 
ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและให้เกิดความยุติธรรมทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อให้ลูกค้าได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้  

1) ประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียดการเกิดความเสียหาย 
ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิดเหตุไปยังผู้รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้องแจ้งเหตุภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า  

2) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน  

ผู้เอาประกันส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการประกันภัย และไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องอธิบายและชี้แจงรายละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประโยชน์ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณี  
ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
หรือทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอก
ผู้กระท าละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิ
ของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงิน
อันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”  

3) จัดหาและเสนอแนะช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้รับประกันภัย
มีช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือไลน์ (Line) ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแนะน าช่องทาง

�� 1.indd   256 4/10/2563 BE   4:01 PM
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

5-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยแต่ละรายเป็นผู้จัดท าขึ้นมาโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียนซึ่งไม่เหมือนกับ
กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนั้น แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีค าถามหรือรายละเอียดที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว เมื่อท าการศึกษาแล้วต้องให้ค าแนะน าในการกรอกข้อมูล
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วย รวมถึงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

หากมีการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจจะส่งผลให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยต้อง
ตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลที่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชนก์รอกในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ 

ตัวอย่างเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับการร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องแนะน าผู้เอาประกันภัยหรือช่วยผู้เอาประกันภัยตรวจสอบ
และจัดเตรียม มีรายละเอียดดังนี้  

 
 

“การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ผู้ประสบภัยต้องร้องขอ
ค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและต้องมีหลักฐานดังนี้ 
 5.1  ความเสียหายต่อร่างกาย 

5.1.1  ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

5.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 4.2 นอกจากต้องยื่นหลักฐาน 
ตาม 5.1.1 และ5.1.2 แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์ หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่ง
ได้รับความเสียหายต่อร่างกายดงักล่าวพร้อมทั้งส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงว่า
ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ เพ่ิมเติมด้วย 

5.2  ความเสียหายต่อชีวิต 
5.2.1  ส าเนามรณบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มี

ช่ือในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
5.2.2  ส าเนาบันทึกประจ าวันในคดีของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความ

ตายเพราะการประสบภัยจากรถ 
5.2.3  การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม 5.1 และ 5.2 รวมกันให้มีหลักฐานตาม 5.1 และ 5.2” 
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2.2 ท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย
มีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท มิเช่นนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัย
ก็คงไม่สามารถอธิบาย ชี้แจง แนะน าหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหม  
ทดแทนได้  

ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องศึกษาอย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้นสังกัดมีกระบวนการ
จัดการด้านใดบ้าง โดยขอข้อมูลได้จากบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด หรือร้องขอให้บริษัทประกันภัยจัดอบรมความรู้
ดังกล่าวให้ เพื่อตัวแทนประกันวินาศภัยจะได้เข้าไปประสานงาน จัดการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน 
ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและให้เกิดความยุติธรรมทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย 

2.3 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และเพื่อให้ลูกค้าได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรด าเนินการดังนี้  

1) ประสานงานไปยังผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เพื่อสอบถามรายละเอียดการเกิดความเสียหาย 
ลักษณะการเกิดความเสียหาย วันและเวลาที่ชัดเจนในการเกิดความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์
ประกันภัยส าหรับผู้เอาประกันภัยรายดังกล่าว และแจ้งการเกิดเหตุไปยังผู้รับประกันภัยตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขทั่วไปของแต่ละประเภทกรมธรรม์ประกันวินาศภัย เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ต้องแจ้งเหตุภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรีบแจ้งเหตุโดยไม่ชักช้า  

2) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน  

ผู้เอาประกันส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองการประกันภัย และไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่และจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยที่ต้องอธิบายและชี้แจงรายละเอียด
กรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยหรือที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประโยชน์ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณี  
ผู้เอาประกันภัย/ผู้ประสบภัยเสียชีวิต เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์
หรือทายาทตามกฎหมายแล้ว ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยยังมีสิทธิในการเรียกร้องกับบุคคลภายนอก
ผู้กระท าละเมิดได้อีก ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 “ถ้ามรณภัยเกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นได้ไม่ แต่สิทธิ
ของฝ่ายทายาทแห่งผู้มรณะในอันจะได้ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกนั้นหาสูญสิ้นไปด้วยไม่ แม้ทั้งจ านวนเงิน
อันจะพึงใช้ตามสัญญาประกันชีวิตนั้นจะหวนกลับมาได้แก่ตนด้วย”  

3) จัดหาและเสนอแนะช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้รับประกันภัย
มีช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือไลน์ (Line) ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแนะน าช่องทาง
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละคน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและไม่เพิ่ม
ภาระแก่ผู้เอาประกันภัย 

4) ติดตามและยืนยันการได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องติดตามและยืนยันการรับเอกสารจากผู้รับ
ประกันภัยอีกครั้ง พร้อมแจ้งกลับไปยังผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันว่าได้มีการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยแล้ว 

5) แนะน า ชี้แจงเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
พร้อมช่วยตรวจสอบในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

6) ประสานงานกับผู้เอาประกันภัยในการจัดหาเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)  

7) ติดตามความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้รับประกันภัย และแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบเป็นระยะ  

8) ประสานงานและแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบ 
9) ประสานงานและติดตามการรับค่าสินไหมทดแทน  
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การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยแต่ละคน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและไม่เพิ่ม
ภาระแก่ผู้เอาประกันภัย 

4) ติดตามและยืนยันการได้รับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัย
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันวินาศภัยต้องติดตามและยืนยันการรับเอกสารจากผู้รับ
ประกันภัยอีกครั้ง พร้อมแจ้งกลับไปยังผู้เอาประกันภัยเพื่อยืนยันว่าได้มีการบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เรียบร้อยแล้ว 

5) แนะน า ชี้แจงเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
พร้อมช่วยตรวจสอบในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

6) ประสานงานกับผู้เอาประกันภัยในการจัดหาเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)  

7) ติดตามความคืบหน้าของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้รับประกันภัย และแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบเป็นระยะ  

8) ประสานงานและแจ้งผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยทราบ 
9) ประสานงานและติดตามการรับค่าสินไหมทดแทน  
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        บทที่ 6  
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ในการให้บริการและกรณีศกึษา 
 

อาจารยอ์ธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร 
อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
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