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ข ัน้ตอนการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองการค า้ประกนัการจา้งงานส าหรบัลกูจา้ง 
 
หมวด 1 คุม้ครองความซือ่สตัยข์องลกูจา้ง (ยักยอกทรัพย ์ ทจุรติ  ฉอ้โกง)  

 
หมวด 2 คุม้ครองความรับผดิตามสญัญาจา้ง  

 

เมือ่ตรวจพบการทจุรติของพนักงาน กรุณาด าเนนิการ ดงันี้  

 

1. แจง้เคลมมายังล็อคตัน้ วัฒนาฯ (หรอืบรษัิทฯ) ภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีพ่บเหต ุหรอืลว่งรูถ้งึการกระท า

ความผดินัน้  โดย 

 กรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน แลว้สง่ทางอเีมล หรอืโทรสาร ตาม

รายละเอยีดของเจา้หนา้ทีฝ่่ายสนิไหมทดแทน (ดา้นลา่ง), หรอื 

 กรอกขอ้มูลการแจง้เคลมผา่นเว็บไซด ์www.locktonwattana-ebiz.com/mbond (สามารถตดิตอ่ขอ

รหัสผา่นจากเจา้หนา้ทีฝ่่านสนิไหมทดแทนของบรษัิทฯ เพือ่ความปลอดภัยของขอ้มลู) 

เมือ่บรษัิทฯ ไดรั้บแบบฟอรม์การเรยีกรอ้ง พรอ้มทัง้ขอ้มลูครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ จะด าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิท

ประกนัภัยทีรั่บท าประกนัภัยรับทราบภายใน 1 (หนึง่) วนัท าการ 

2. รวบรวมเอกสารประกอบการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนตวัจรงิ (รายชือ่เอกสารตามทีร่ะบดุา้นลา่งนี)้ พรอ้มทัง้

จัดสง่เกสารดงักลา่วมาทีบ่รษัิทฯ เพือ่ท าการตรวจสอบเบือ้งตน้ และหากมขีอ้สงสยั เจา้หนา้ทีฝ่่ายสนิไหม

ทดแทนจะตดิตอ่กลบัเพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 แบบฟอรม์การเรยีกรอ้งคา่สนิไหม (ตวัจรงิ) 

 ส าเนากรมธรรมป์ระกนัภัย 

 สญัญาจา้งงาน 

 ส าเนาใบสมัครงาน 

 สญัญาค ้าประกนั  (ถา้ม)ี 

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของพนักงานผูย้ักยอก และผูค้ ้าประกนั (ถา้ม)ี 

 บนัทกึประจ าวนัของเจา้หนา้ทีต่ ารวจทรัีบเป็นคด ีและมเีลขคดอีาญา  (หากยังไมไ่ดรั้บ ขอใหร้วบรวมและ

สง่เอกสารอืน่ๆ มากอ่น) โดยขอใหท้า่นตรวจสอบบนัทกึประจ าวนั ดงันี ้  

o จ านวนความเสยีหายตอ้งตรงกับความเสยีหายทีร่ะบไุวใ้นแบบฟอรม์การแจง้เคลม 

o หมวด 1. ตอ้งเป็นบนัทกึประจ าวนัทีต่ ารวจรับเป็นดคแีละมเีลขทีค่ดอีาญา พรอ้มรับรองส าเนา

โดยพนักงานสอบสวน 

o หมวด 2. เป็นบนัทกึประจ าวนัทีต่ ารวจรับแจง้ไวเ้ป็นหลักฐานเทา่นัน้ 

 ส าเนาหนังสอืยอมรับผดิของพนักงานผูย้ักยอกทรัพย ์ (ถา้ม)ี 

 ส าเนาหนังสอืประกาศใหพ้นักงานผูยั้กยอกพน้จากหนา้ทีห่รอืใหอ้อก 

 หนังสอืทวงถามใหพ้นักงานผูย้ักยอกและผูค้ ้าประกนัช าระคา่เสยีหาย 

 ใบสรุปสต็อกสนิคา้หรอืรายละเอยีดความเสยีหาย (หลักฐานทางดา้นบญัชทีีพ่สิจูนค์วามมอียู่ของสนิคา้

หรอืเงนิกอ่นการทจุรติ และ หลกัฐานดา้นบญัชทีีพ่สิจูนค์วามมอียูข่องสนิคา้หรอืเงนิหลงัทจุรติ เชน่ 

inventory checking งวดสดุทา้ยกอ่นยักยอก เอกสารการการตรวจนับสนิคา้ ลงนามโดยผูม้อี านาจหนา้ที่

ตรวจสอบและรับรองโดยผูจ้ัดการทีรั่บผดิชอบ) 

 เอกสารหลักฐานยนืยันการอายัดหรอืการหักเงนิอืน่ๆ เชน่ เงนิเดอืน คา่จา้ง เบีย้เลีย้ง คา่คอมมชิชัน่และ

เงนิอืน่ๆ ของพนักงานผูย้ักยอกทรัพย ์

http://www.locktonwattana-ebiz.com/mbond
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หากเอกสารหรอืหลกัฐานทีน่ าสง่มาทีบ่รษัิทฯ มขีอ้มลูครบถว้น และสามารถพสิจูนท์ีม่าของ
ความเสยีหายไดช้ดัเจน การพจิารณาคา่สนิไหมทดแทนจะด าเนนิการไดง้า่ย และรวดเร็วขึน้ 

 

 

3. การแจง้ผลการพจิารณาคา่สนิไหมทดแทน บรษัิทประกนัภัยจะแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบหลงัจากไดรั้บ

เอกสารประกอบการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนครบถว้น 

 

ก. กรณีอนุมัตกิารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

o บรษัิทประกนัภัยน าสง่หนังสอืตกลงคา่สนิไหมทดแทนมายังบรษัิทฯ 

o บรษัิทฯ น าสง่หนังสอืตกลงคา่สนิไหมทดแทนใหผู้เ้สยีหาย 

o ผูเ้สยีหายตรวจสอบผลการพจิารณาคา่สนิไหมทดแทน  หากเห็นเหมาะสมถกูตอ้งใหผู้ม้อี านาจ

ของผูเ้สยีหาย ลงนามพรอ้มประทับตราบรษัิท ในชอ่งลงชือ่ผูเ้อาประกนัภัย   

o ผูเ้สยีหายน าสง่หนังสอืตกลงคา่สนิไหมทดแทนกลับมาทีบ่รษัิทฯ พรอ้มแนบส าเนาหนังสอื

รับรองบรษัิท และส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อี านาจลงนาม  

o บรษัิทฯ น าสง่หนังสอืตกลงคา่สนิไหมทดแทนใหก้ับบรษัิทประกนัภัย 

 

ข. กรณีปฏเิสธการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน  

o บรษัิทประกนัภัยแจง้ผลการพจิารณาความคุม้ครองกรมธรรมม์ายังบรษัิทฯ 

o บรษัิทฯ แจง้ผลการพจิารณาและชีแ้จงใหผู้เ้สยีหายทราบ 

 

4. บรษัิทประกนัภัยน าสง่เชค็คา่ไหมทดแทนมายังบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะด าเนนิการน าสง่ใหก้บัผูเ้สยีหายภายใน 

1 วนัท าการ 

 

สรปุขัน้ตอนการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
ส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองการค ้าประกนัการจา้งงานส าหรับลกูจา้ง 

 

 

  

แจง้เคลม 
จัดสง่เอกสาร 

เคลม 

แจง้ผลการ
พจิารณาคา่

สนิไหมทดแทน 

จา่ยคา่สนิไหม
ทดแทน 

ลกูคา้ตอ้งแจง้เหตโุดย

การกรอกแบบฟอรม์สง่
ทางอเีมล โทรสาร 

หรอืกรอกขอ้มูลผ่าน
เว็บไซต์

www.locktonwattana
-ebiz.com/mbond 

ภายใน 30 วนันับแต่

วนัทีพ่บเหตหุรอืลว่งรู ้
ถงึการกระท าความผดิ 

ลกูคา้รวบรวมเอกสาร

ประกอบการเรยีกรอ้ง
คา่สนิไหมทดแทนสง่

มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่
ด าเนนิการตรวจสอบ

เบือ้งตน้ จากนัน้บรษัิท
ฯ จะน าสง่ใหบ้รษัิท
ประกนัภัยตอ่ไป 

บรษัิทประกนัภัยแจง้

ผลการพจิารณาให ้
บรษัิทฯ ทราบภายใน 7 

วนัท าการนับแตเ่อกสาร
ครบถว้น พรอ้มน าสง่

หนังสอืตกลงคา่
สนิไหมทดแทน บรษัิท

ฯ จะน าสง่ใหล้กูคา้

ตรวจสอบและลงนาม
ในหนังสอืตกลงคา่

สนิไหมทดแทน
หลงัจากไดรั้บเอกสาร
จากบรษัิทประกนัภัย 

บรษัิทประกนัภัยจะท า
การจ่ายเชค็คา่สนิไหม

ทดแทนภายใน 7 วนั

ท าการนับแตว่นัทีไ่ดรั้บ
หนังสอืตกลงคา่

สนิไหมทดแทนมายัง
บรษัิทฯ และบรษัิทฯ 

จะด าเนนิการจัดสง่

ใหก้บัผูเ้สยีหายภายใน 
1 วนัท าการตอ่ไป 
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เจา้หนา้ทีฝ่่ายสนิไหมทดแทนของบรษิทัฯ 
 

1. คณุภูวดล พงษก์าญจน ์

เบอรต์ดิตอ่: 0-2353-7000 ตอ่ 4170, หรอื 08-1969-5003 

อเีมล: Puvadol@asia.lockton.com 

2. คณุชุลกีร พุม่สาหรา่ย     

เบอรต์ดิตอ่: 0-2353-7000 ตอ่ 4108, หรอื 08-1457-1638 

อเีมล: Chuleekorn@asia.lockton.com

mailto:Puvadol@asia.lockton.com
mailto:Chuleekorn@asia.lockton.com


 

 
 


