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ขั้นตอนการแจง้การเกิดอุบติัเหตุและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ประกนัอคัคีภยั เบ็ดเตล็ด 

 

 ขั้นตอนการแจ้งการเกดิเหตุ 

1. เม่ือเกิดวนิาศภยั ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยั แจง้ให้

บริษทัฯ รับทราบทนัที หรือโดยเร็วท่ีสุด 

2. เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนให้ผูเ้อาประกนัภยัป้องกนัความเสียหายโดยเร็ว เพื่อบรรเทาไม่ใหเ้กิดความ

เสียหายเพิ่มข้ึน 

3. ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเก็บและรักษาซากทรัพย ์(ถา้มี) หรือสภาพแห่งความเสียหายไว ้เพื่อรอการตรวจสอบ

จากบริษทัฯ  

4. กรณีทรัพยสิ์นสูญหายจากการถูกโจรกรรม ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน์ แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจ

ทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ เพื่อท าการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 

5. กรณีความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมิดของบุคคลภายนอก จะตอ้งใหผู้ล้ะเมิดท าบนัทึกยอมรับผดิ 

แต่หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูก้ระท าละเมิดบ่ายเบ่ียงท่ีจะไม่ยอมรับผดิ ตอ้งด าเนินการแจง้ความท่ีสถานี

ต ารวจทอ้งท่ี พร้อมคดัส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวนเพื่อเป็นหลกัฐาน 

6. แจง้เคลมมายงับริษทัฯ ทนัที หลงัจากทราบเหตุแห่งความเสียหาย 
 

  เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสินไหมทดแทนประกนัอคัคภีัย  

1. หนงัสือแจง้การเกิดเหตุ ท่ีลงนามโดยผูเ้อาประกนัภยั พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

2. ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

3. รายละเอียดของทรัพยสิ์นและจ านวนรายการสรุปทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย 

4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน 

5. เอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  รายงานความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (Technical Report)  

รายงานการบ ารุงรักษา (Maintenance Record) (ถา้มี) 

6. ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน / เอกสารท่ีคู่กรณีออกให ้(ถา้มี) 

7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภยั 

8. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้อาประกนัภยั 
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9. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถา้มี) บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสินไหมทดแทนประกนัภัยเบ็ดเตลด็  

1. หนงัสือแจง้การเกิดเหตุ ท่ีลงนามโดยผูเ้อาประกนัภยั พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

2. ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

3. รายละเอียดของทรัพยสิ์นและจ านวนรายการสรุปทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย 

4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน 

5. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  รายงานความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (Technical Report)  

รายงานการบ ารุงรักษา (Maintenance Record) (ถา้มี) 

6. ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน / เอกสารท่ีคู่กรณีออกให ้(ถา้มี) 

7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภยั 

8. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้อาประกนัภยั 

9. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถา้มี) บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ประกนัภยัขนส่งทางทะเลและขนส่งภายในประเทศ 

 เม่ือตรวจสอบพบวา่มีความเสียหายเกิดข้ึนกบัหีบห่อและ/หรือสินคา้สูญหาย  ขณะด าเนินการ  “น าสินคา้ออก

 จากการควบคุมหรือรับมอบจากท่าเรือหรือสนามบิน”  ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทน ตอ้งติดต่อหน่วยงาน

 ผูดู้แลรับผดิชอบ เพื่อขอหลกัฐานยนืยนัวา่มีสินคา้เสียหายไดรั้บความเสียหายหรือสูญหาย ดงัน้ี 

1. ในกรณีท่ีตรวจสอบพบความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าและหีบห่อขณะท าการรับสินค้าท่ีโกดัง

ปลายทางตอ้งขอหลกัฐานจากผูรั้บขนหรือใหต้วัแทนของผูรั้บขนลงนามรับรองรายการความสูญเสียหรือ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว หากพบว่ามีความเสียหายต่อหีบห่อภายนอกแต่ไม่ทราบว่าสินค้าข้างใน 

จะเสียหายหรือไม่อย่างไร ควรท าการถ่ายภาพสภาพความเสียหายของหีบห่อภายนอกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

จากนั้นท าการเปิดหีบห่อนั้นๆ เพื่อท าการตรวจสอบสภาพสินคา้ภายในโดยตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ของ 

หีบห่อให้ใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดแ้ละห้ามทิ้งและ/หรือท าลายหีบห่อเด็ดขาด 

 

2. ในกรณีท่ีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นความรับผิดของบุคคลภายนอก ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้าท่ีจะตอ้งท า

จดหมายแจง้ให้ผูรั้บขน, ตวัแทนของผูรั้บขน หรือผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สินคา้
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โดยทนัที เพื่อรักษาสิทธิเรียกร้องของท่าน และจดัส่งส าเนาให้บริษทัประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยั

จะต้องไม่ตกลงหรือยินยอมรับการชดใช้ใดๆ จากผูท่ี้ต้องรับผิดชอบโดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ

เห็นชอบเป็นทางการจากบริษทัฯ 

3. ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีจะตอ้งรักษาซากทรัพยท่ี์เสียหายไวเ้พื่อท าการส่งมอบให้บริษทัประกนัภยัหรือ

ผูอ่ื้นท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ หากมีการสูญหายหรือซากทรัพยต์อ้งเส่ือมสภาพลง อนัเน่ืองมาจาก

ความบกพร่องในการเก็บรักษาของผูเ้อาประกนัภยัมูลค่าท่ีหายไปจะตอ้งถูกน ามาหกัออกจากค่าเสียหายท่ี

ตกลงกนัหรือใชคื้นบริษทัประกนัภยั อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีสภาพของทรัพยท่ี์เสียหายมีความจ าเป็นตอ้งรีบ

ด าเนินการอย่างหน่ึงอยา่งใดโดยเร็ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้

ใหบ้ริษทัฯ ทราบ  เพื่อร่วมพิจารณาด าเนินการบรรเทาความเสียหายดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

4. แจง้เคลมบริษทัฯ ทนัที หลงัท่ีทราบเหตุความเสียหาย 

 

 เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน 

 การขนส่งทางทะเล และขนส่งภายในประเทศ 

1. หนงัสือแจง้การเกิดเหตุ ท่ีลงนามโดยผูเ้อาประกนัภยั พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

2. ภาพถ่ายของสินคา้เอาประกนัภยัท่ีไดรั้บความเสียหาย 

3. หนงัสือเรียกร้องค่าสินไหมไปยงัผูข้นส่งสินคา้ 

4. ใบก ากบัสินคา้ (Invoice) และใบก ากบัหีบห่อสินคา้ (Packing List) 

5. ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading หรือ Air Waybill ในกรณีขนส่งสินคา้ทางอากาศ) 

6. เอกสารอ่ืนใดท่ีออกโดยผูข้นส่ง หรือการท่าเรือฯ / การท่าอากาศยานฯ ซ่ึงแสดงความเสียหาย หรือสูญ

หายของสินคา้ ตูค้อนเทนเนอร์  เช่น Wharf Survey Note, Short & Overland Cargo list, DMC ฯลฯ 

7. หนงัสือตอบรับจากผูข้นส่ง (ถา้มี) 

8. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้งการเพิ่มเติม (ถา้มี) จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
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 เอกสารประกอบการรับเงินค่าสินไหมทดแทน 

กรณีผู้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นนิติบุคคล 

1. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนการคา้ของบริษทัฯ ประทบัตราพร้อมลงนามของผูมี้อ านาจ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ านาจ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

กรณีผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นบุคคลธรรมดา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

3. หนงัสือมอบอ านาจ ( กรณีไม่ไดม้ารับดว้ยตวัเอง ) 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ  (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

  ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัฯ จะท าจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกร้อง 

 ค่าสินไหมทดแทน จากผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยัครบถว้น
 หรือตามเวลาท่ีตกลงกนั 

 

 การแจ้งผลการพจิารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณีบริษทัฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัหรือไม่สามารถตกลง

 ก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได ้บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้   

สิทธิ เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แต่กรณี  รับทราบเป็นหนงัสือ โดยระบุขอ้เทจ็จริงและ 

เหตุผลของการปฏิเสธพร้อมขอ้กฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือช้ีแจงเหตุท่ีไม่อาจ 

ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนท่ีเรียกร้อง 
 

 สถานทีแ่ละช่องทางการติดต่อหน่วยงานสินไหมทัว่ไป  

              คุณจิรศกัด์ิ เสถียรกุลวงศ ์ (ผูจ้ดัการ) 

 บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)  

 เลขท่ี 123 อาคารไทยประกนัชีวติ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   

 โทร. 02-246-9635 – 54 ต่อ 4100 - 4104 


