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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สัญญาประกันภัย 

คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึง่ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให ้
ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอืน่ในอนาคต ดังได้ระบุไว้ในสัญญา 
และในการนี้บคุคลอีกคนหนึง่ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” 



ความสมบูรณ์ของสัญญา

ส่วนได้เสีย

หลักสุจริตอย่างยิ่ง



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 865

ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต 
บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว 
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียก
เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยูแ่ล้ว 
แถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัย
ทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธนิั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่ 
วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับส้ินไป



ชีวิต (จากอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง)

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ร่างกาย 
(การทุพพลภาพ 
บาดเจ็บ เจ็บป่วย)

ทรัพย์สิน

การสูญเสียรายได้

ความรับผิด



การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ชีวิต ทุพพลภาพ 
การสูญเสียรายได้

กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย

การชดใช้
ตามที่ตกลงกันไว้

ค่ารักษาพยาบาล

การชดใช้
ตามความเสียหายที่แท้จริง



ทรัพย์สิน

ความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศภัย

ค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งเสียไป
เพื่อรักษาทรัพย์สินมีให้วินาศเพื่อวินาศภัยที่แท้จริง

1 2 3



วินาศภัยที่แท้จริง

ตีราคาไม่ได้ ให้ถือตามทุนประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการตีราคา
ผู้รับประกันภัยเป็นผู้จ่าย

ตีราคาในสถานที่และเวลาที่เกิดเหตุ

1 2 3



ประกันภัยค้ าจุน
ผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อ
ความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยต้อง
รับผิดชอบ

1. รับผิดโดยผลกฎหมาย
2. รับผิดโดยผลของสัญญา

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่ 3



ละเมิด
คือ การจงใจ หรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใด

การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นท่านว่าเป็นการอันมิ
ชอบด้วยกฎหมาย

 การกระท า
 การละเว้นการกระท าตามหน้าที่



ประมาท

 ปราศจากความระมัดระวัง
 ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จะต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์
 สามารถใช้ความระมัดระวังได้
 แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอ



การร่วมรับผิดในการละเมิดของบุคคลอ่ืน
1. นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้าง
2. ตัวการต้องร่วมรับผิดกับตัวแทน
3. ผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดกับผู้รับจ้าง

3.1 เนื่องจากงานที่สั่งให้ท า
3.2 เนื่องจากค าสั่งที่ให้ไว้
3.3 เนื่องจากการเลือกหาผู้รับจ้าง

4. บิดามารดา หรือผู้อนุบาล ร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถ
4.1 เนื่องจากขาดความระมัดระวังตามสมควรในการดูแล

5. ครูอาจารย์ นายจ้าง หรือผู้ซึ่งดูแลผู้ไร้ความสามารถร่วมรับผิดกับ
ผูไ้ร้ความสามารถ

5.1 เนื่องจากขาดความระมัดระวังตามสมควรในการดูแล



ค่าสินไหมทดแทน

ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายเสียไป เพราะละเมิด หรือ
การใช้ราคาทรัพย์สนินั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ อันได้
ก่อให้เกิดขึ้นด้วย

ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
ให้พิจารณาจากพฤติการณ์ว่า ความเสียหายเกิดขึ้น
เพราะฝ่ายไหนมากน้อยเพียงใด



ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของสังหาริมทรัพย์

การคืนทรัพย์สิน การใช้ราคา

ค่าเสียหายอย่างอื่น เช่น ค่าเสื่อมราคา

1 2

3



การชดใช้

 เจ้าของกรรมสิทธิ์
 ผู้ครอบครอง (ต้องไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของกรรมสิทธิ์)



ค่าสินไหมทดแทน กรณีท าให้ผู้อื่นเสียชีวิต

 ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
 ค่ารักษาพยาบาล (ก่อนเสียชีวิต)
 ค่าขาดประโยชน์จากการประกอบอาชีพ (ก่อนเสียชีวิต)
 ค่าขาดไร้อุปการะ

 สามี ภรรยา – บุตร บุตรบุญธรรม – บิดา มารดา



ค่าสินไหมทดแทน กรณีท าให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่าย

ค่าเสียหายจาก
การประกอบอาชีพ

สิ้นเชิง
หรือบางส่วน

ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน 
เช่น ค่าทรมานจากการบาดเจ็บ



สิทธิของนายจ้างของผู้เสียชีวิต หรือผู้บาดเจ็บ

หากละเมิดท าให้ผู้อ่ืนเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ
เป็นเหตุให้นายจ้างต้องขาดแรงงานไป  
ผู้ละเมิดต้องรับในค่าเสียหายนั้นด้วย 



การหลุดพ้นความรับผิดของผู้รับประกันภัย

1.  การหลุดพ้นความรับผิด โดยผลของกฎหมาย
1.1 เมื่อวินาศภัยเกิดขึ้นจากความทุจริต หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
1.2  เมื่อวินาศภัยเกิดจากความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่
เอาประกันภัยโดยตรง

2. การหลุดพ้นความรับผิดชอบโดยผลของสัญญา



การยกเว้นความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย

ภัยหรือสาเหตุ
แห่งความเสียหาย

ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ทรัพย์สิน
ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ข้อยกเว้น
ความรับผิด
ตามเงื่อนไข



อายุความ

 เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 เรียกร้องค่าเบี้ยประกันภัย
 อายุความ 2 ปี 



องค์ประกอบการจัดการสินไหมที่ดี

การประมาณการ
ความเสียหายแม่นย านโยบายของบริษัท

ระบบ
การบริหารจัดการ

การฝึกอบรมพนักงาน

ระบบข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ



ปัญหาการจัดการสินไหม

(ความคุ้มครอง/ข้อยกเว้น)

ข้อเท็จจริงไม่ชัดแจง้

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไม่ชัดแจ้ง

การตีความที่แตกต่างกัน

ความรูค้วามสามารถของพนักงานความรู้ และการยอมรับของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ความรู้ และการยอมรับของลูกค้า

ผู้รับประกันภัยต่อ

ความคาดหวังของลูกค้า



การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย

410,000,000,000 บาท !!!

http://play.kapook.com/photo/showfull-118277-3
http://play.kapook.com/photo/showfull-118277-3


410,000,000,000 บาท !!!

การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย

http://image.ohozaa.com/view/49iql
http://image.ohozaa.com/view/49iql


410,000,000,000 บาท !!!

การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย



20,000,000,000 บาท !!!

การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย



20,000,000,000 บาท !!!

การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย



20,000,000,000 บาท !!!

การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย



การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย

70,000,000 บาท !!!



การจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหันตภัย

70,000,000 บาท !!!
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ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย


