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สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ประกนัภยัเบด็เตลด็ คืออะไร 

ประกนัภยั   รถยนต์  

(ภาคบงัคบั/ภาค
สมคัรใจ)  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทางทะเล 
(Marine Cargo & 

Hull) 

ประกนัภยั
เบ็ดเตล็ด 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

การประกนัภยัเบด็เตลด็ จดัล าดบัตามสดัสว่นของเบีย้ประกนัภยั ปี 
2558 (2015) 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

10 อนัดบัแรกของผู้ รับประกนัภยั  
ส าหรับการประกนัภยัเบด็เตลด็ในภาพรวม ปี 2558 (2015)  
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

10 อนัดบัแรกของผู้ รับประกนัภยั  
ส าหรับการประกนัภยัความเสี่ยงภยัทกุชนิด ปี 2558 (2015)  
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

10 อนัดบัแรกของผู้ รับประกนัภยั  
ส าหรับการประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ ปี 2558 (2015)  
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

10 อนัดบัแรกของผู้ รับประกนัภยั  
ส าหรับการประกนัภยัทางวิศวกรรม ปี 2558 (2015)  
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ประกนัภยัเบด็เตลด็ แยกตามกลุม่ของสินค้า 

• การประกันภยัที่คุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ การประกนัความเสี่ยงภยัทกุชนิด ประกนัเงิน 
ประกนัโจรกรรม ประกนัป้ายโฆษณา ประกนักระจก 

• การประกันภยัที่เก่ียวกับการประกันอุบตัเิหตุและสุขภาพ (Accident & Health) ได้แก่ 
ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัสขุภาพ ประกนัโรคร้ายแรง ประกนัมะเร็ง ประกนัเดินทาง ฯลฯ 

• การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ความรับผิดอนัเกิดจากสถาน
ประกอบการ ความรับผิดอนัเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภยั ความรับผิดอนัเกิดจากวิชาชีพความรับ
ผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯลฯ 

• การประกันภยัทางวิศวกรรม ได้แก่ การประกนัภยังานก่อสร้าง การติดตัง้เคร่ืองจกัร ประกนัภยั
เคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ 

• การประกันภยัความเส่ียงทางด้านการเงนิ เช่น การประกนัความซ่ือสตัย์ของลกูจ้าง (Fidelity)  
การประกนัภยัความเสี่ยงทางการค้า (Trade Credit) การประกนัภยัค า้ประกนัลกูจ้าง ประกนั
อิสรภาพ 

• อื่นๆ อีกมากมาย เพ่ือตอบสนองความเสี่ยงเฉพาะกลุม่ เช่น การประกนัพืชผล การประกนั
อิสรภาพ ประกนัการยกเลิกการจดังาน ประกนัคุ้มครองการส่งดาวเทียมขึน้สูอ่วกาศ ฯลฯ 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ  

ความเสี่ยงท่ีมองเห็นง่าย 

• อาคาร สิ่งติดตัง้ตรึงตรา เฟอร์นิเจอร์ สินค้า 
ฯลฯ ได้รับความเสียหายจากอคัคีภยั ระเบิด 
น า้ท่วม ฯลฯ 

• ถกูโจรกรรม งดัแงะ จี ้ปล้น 

• เกิดความสญูเสียตอ่ลกูจ้าง (บาดเจ็บ/
เจ็บป่วย/เสียชีวิต) 

• รถยนต์ท่ีใช้ในธรุกิจ ได้รับความเสียหาย หรือ
ไปเฉ่ียวชนคูก่รณี 

 

 

 

 

ความเสี่ยงท่ีมกัมองข้าม หรือ ถกูจดัล าดบั
ความส าคญัในระดบัต ่า 

• ความรับผิดตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก  

• ความสญูเสียเม่ือเกิดธรุกิจหยดุชะงกั 
(Business Interruption) 

• ประกนัภยัความซ่ือสตัย์ของลกูจ้าง 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ความรับผิดตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอกเกิดขึน้เม่ือใด 

ละเมิด คือ การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่ตอ่บคุคลภายนอกโดยผิดกฎหมายเป็นเหตใุห้
เขา (ผู้ถกูกระท า) เสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึง่อย่างใดก็ดี กฎหมายถือวา่ผู้นัน้ท าละเมิด จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการ
ละเมิดนัน้ (ปพพ ม.420) 

เร่ืองที่พงึทราบ 

• บริษัทประกนัภยัจะไม่ให้ความคุ้มครองกรณีจงใจกระท าละเมิด 

• กรมธรรม์ประกนัภยัไม่คุ้มครองรวมไปถึงเร่ือง เสรีภาพ 

• เน่ืองจากแตล่ะธรุกิจมีความเสี่ยงตา่งกนั เจ้าของธรุกิจต้องการเลือกซือ้เฉพาะท่ีตนเองต้องการ
โอนความเสี่ยงภยั และมีก าลงัจ่าย ดงันัน้ ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายตอ่
บคุคลภายนอก จึงมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นประเภทหลกั ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ธรุกิจตา่ง ๆ  
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบัการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายตอ่
บคุคลภายนอก 
แบ่งเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 

 

1. การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก อนัเกิดจากอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ ณ.
สถานประกอบการ  

2. การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากผลิตภณัฑ์ 

3. การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากวิชาชีพ เช่น วิชาชีพแพทย์ สถาปนิก 
ทนายความ การประกนัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

1) การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก อนัเกิดจาก
อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ ณ. สถานประกอบการ  

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึง่เกิดขึน้จากการประกอบธรุกิจ และเกิดขึน้ภายในหรือมีสาเหตุ
จากการใช้สถานท่ีประกอบการท่ีเอาประกนัภยั (Occurrence Basis) อนัเป็นผลท าให้เกิด  

• ความสญูเสียตอ่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามยัของบคุคลภายนอก 

• ความสญูเสีย หรือเสียหายตอ่ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก 

• ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

 

เบีย้ประกนัภยั ขึน้อยู่กบัปัจจยัอะไรบ้าง 

• ประเภทธรุกิจ ความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหต ุผลกระทบต่อบคุคลภายนอกเป็นจ านวนมากหรือไม่ 
ประวตัิความสญูเสียหรือเสียหายในอดีต 

• จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด/ความรับผิดส่วนแรก 

• มาตรการในการป้องกนัอบุตัิเหต ุอปุกรณ์ดบัเพลิง ฯลฯ 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ตวัอยา่งอบุตัิเหตทุี่ได้รับความคุ้มครอง 
• การลื่น หกล้ม   

• ไฟไหม้ ระเบิด ท าให้ทรัพย์สินข้างเคียงได้รับความเสียหาย 

• ของตกหลน่จากโรงเรือน  

• ตกึถลม่  

• บนัไดเลื่อนถลม่ ลิฟท์หลดุ 

• เคร่ืองเลน่สวนสนกุ เหว่ียงออกจากราง 

• สนุขักดั  

• อาหารเป็นพิษ 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

2 ) การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากผลติภณัฑ์ หรือจาก
สินค้าท่ีไมป่ลอดภยั 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก 
หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ทางการค้า ตามท่ีระบเุอาประกนัภยัไว้  และเกิดการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน
ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั (claim made basis) อนัเป็นผลท าให้เกิด 
• ความสญูเสียตอ่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามยัของบคุคลภายนอก 
• ความสญูเสีย หรือเสียหายตอ่ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก 
• คา่ใช้จ่ายในการตอ่สู้คดี 
 
เบีย้ประกนัภยัขึน้อยู่กบัปัจจยัอะไรบ้าง 
• ความเส่ียงของผลิตภณัฑ์  
• บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ เอาประกนัภยัต่อผลิตภณัฑ์ เช่น เป็นผู้ผลิต ผู้บรรจหุีบหอ่ ผู้จดั
จ าหน่าย  

• ปริมาณท่ีขาย ผลิต  
• ประวตัิความสญูเสียหรือเสียหายในอดีต 
• จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด/ความรับผิดส่วนแรก 
• การตรวจสอบย้อนหลงักระบวนการผลิต สตอ็ค เมื่อเกิดการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนขึน้ 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

ผู้ประกอบการบางรายไมท่ราบ? 

 

• พระราชบญัญตัิ ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไมป่ลอดภยั พ.ศ. 
2551 

• พระราชบญัญตัิ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

• พรบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง่ (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2558 
(การด าเนินคดีแบบกลุม่ Class Action Suit) 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

5 Unbelievable Product Liability Lawsuits 
Source: Ivey Engineering 

 

• Blitz gas cans 
 

Blitz was the largest producer of portable gas 
cans in the United States. Headquartered in 
Miami, Oklahoma, this company filed for 
bankruptcy in mid-2012 because of a barrage of 
product liability lawsuits against it. Many 
consumers from different parts of the country 
have filed cases against the company because 
the cans would explode when used to pour gas 
to start a fire. Each of these claims cost the 
company an average of $4 million and more than 
30 cases were filed in 2012 alone causing the 
company to close its operations 
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ กรณีศึกษา 

5 Unbelievable Product Liability Lawsuits 
Source: Ivey Engineering 

 

• McDonald’s coffee 
 

The Liebeck v. McDonald’s case of 1994 is one 
of the most prominent unbelievable product 
liability cases in U.S. history. In this case, Stella 
Liebeck accidentally poured hot coffee, 
purchased from McDonald’s, on her lower body 
and suffered third degree burns on her thighs, 
groin and buttocks. Liebeck’s lawyers argued 
that the company served coffee at a temperature 
of 180 to 190 degrees Fahrenheit while other 
companies served coffee only at a reasonable 
140 degrees. Liebeck was awarded a jury verdict 
of $2.7 million in punitive damages and $160,000 
for medical expenses. 
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5 Unbelievable Product Liability Lawsuits 
Source: Ivey Engineering 

 

• Remington rifle models 700 and 710 
 

The Remington rifle models 700 and 710 were 
proven to have a faulty fire control system, which 
caused the rifle to fire even when the trigger 
wasn’t pulled. All that was needed to fire the rifle 
was the release of the safety latch, which could 
easily be released when the rifle was simply 
bumped or jarred. Many product liability lawsuits 
have been filed against the Remington Rifle 
company, but the most prominent jury verdict 
was $15 million awarded to a Texas man in 1994 
when he accidentally shot himself in the right foot 
while hunting. 
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5 Unbelievable Product Liability Lawsuits 
Source: Ivey Engineering 

 

• Ledraplastic balancing ball 
 

In 2009 Francisco Garcia of the Sacramento 
Kings was balancing on a 75 centimeter 
Ledraplastic balancing ball along with weights 
when the ball burst and he was injured. He 
fractured his right forearm and was unable to 
play the first four months in his first-year contract 
with the Kings. The Kings and Garcia filed a 
product liability claim against Ledraplastic for $4 
million in lost salaries and $29.6 million in 
damages and eventually won the case. 
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5 Unbelievable Product Liability Lawsuits 
Source: Ivey Engineering 

 

• Toyota cars 
 

In 2010, Toyota issued a massive recall for many of 
its cars. A safety feature known as “brake to idle fail 
safe” was not installed in many cars and, therefore, 
increased the chances of an accident when the 
accelerator malfunctioned. The aim of the fail-safe 
system is to prompt the engine to ignore the gas 
pedal when the brakes are pressed, greatly 
reducing the chances of an accident, even when 
there is a problem with the accelerator. The failure 
to include this fail-safe mechanism in many Toyota 
models resulted in one of the biggest litigation 
cases in recent history, as well as a class action 
lawsuit. Toyota agreed to pay a whopping $1.1 
billion to settle the suit. 
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3 ) การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากวิชาชีพ  

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากการประกอบอาชีพตามท่ีระบไุว้  
และเกิดการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนระหว่างระยะเวลาเอาประกนัภยั (claim made basis) อนั
เป็นผลท าให้เกิด 

• ความสญูเสียตอ่ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามยัของบคุคลภายนอก 

• ความสญูเสีย หรือเสียหาย ทางด้านการเงิน 

• ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

 

เบีย้ประกนัภยัขึน้อยู่กบัปัจจยัอะไรบ้าง 

• ความเสี่ยงของอาชีพ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนัน้ ประวตัิความสญูเสียหรือเสียหายใน
อดีต 

• จ านวนเงินจ ากดัความรับผิด/ความรับผิดส่วนแรก 
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Internal Medicine 15% 

Family Medicine 13% 

Ob/Gyn 9% 

Psychiatry 8% 

Cardiology 6% 

Pediatrics 5% 

Emergency Medicine 4% 

Oncology 4% 

Anesthesiology 3% 

Diabetes & Endocrinology 3% 

General Surgery 3% 

Orthopedics 3% 
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การประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 (Directors and Officers Liability) 
• คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ส าหรับความสญูเสียหรือเสียหาย
ทางการเงิน อนัเกิดจากการกระท าละเมิดหรือการกระท าผิด หรือเรียกว่าเป็น ความรับผิดทาง
วิชาชีพของกรรมการ ผู้บริหาร 

• กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง  

 โดยหลกัแล้ว กิจการใดท่ีกรรมการกระท าไปในหน้าท่ีของตน กรรมการไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตวั  
แต่ถ้านอกเหนือจากนี ้จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตวั 
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เหตกุารณ์ที่อาจน าไปสูก่ารเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน 
• ผู้ ถือหุ้นฟ้องร้องกรรมการและผู้บริหาร ว่าปลอ่ยให้มีการทจุริตในการจดัซือ้จดัจ้าง ท าให้บริษัท
ประสบปัญหาขาดทนุ และผู้ ฟ้องร้องในฐานะผู้ ถือหุ้นเสียประโยชน์ 

• ผู้ ถือหุ้นรายย่อยฟ้องร้อง กรรมการด าเนินการไม่ยตุิธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายย่อย เช่น การตดัสินใจ
ลงทนุ ขยายกิจการ ควบรวมกิจการ  

• นกัลงทนุได้รับผลกระทบ เน่ืองจาก ผู้บริหาร สง่ตวัเลขทางการเงินท่ีผิดพลาดไปยงัตลาด
หลกัทรัพย์ ท าให้ส าคญัผิด 

• ผู้บริหารไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของทางราชการ ท าให้ถกูยดึใบอนญุาต ท าให้ผู้ ถือหุ้น
เสียหาย 
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การเรียกร้อง D&O claims ในตา่งประเทศ 
• Lender claim 

Following expansion into the USA and refinancing for this purpose, a large UK food supply 
group went into liquidation. The group’s lending bankers accused the parent’s directors of 
negligently providing inaccurate statements of the financial and trading position of several 
subsidiaries. The bankers sued and the eventual settlement and defence costs came to 
£7,000,000. 

• Fraud prosecution 
Directors of a large retailer were investigated by the Serious Fraud Office and then prosecuted 
for the alleged fraudulent recording of sales which had not yet been achieved. The inflation of 
reported profits would influence the directors’ rewards. The directors were acquitted in a trial 
lasting over six months. It cost £20,000,000 to defend them. 

• Shareholder class action in the USA 
• An article in the Wall Street Journal led to a fall of over 60% in the share price of a European 
drugs company traded on the New York Stock Exchange. The article examined the company’s 
accounting practices. In a class action against the company and some of its executives, 
shareholders alleged that false information had been disseminated about investments in 
business ventures, licence fees and research revenues. The action was settled for $75,000,000. 

    Source: www.chubb.com 
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• Digital Economy 

• Internet of Things 

• Fintech/Cyber security 

• Aging Society 

• Urbanization 
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ความท้าทายของการประกนัภยัเบด็เตลด็ 


