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บทท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 0 
(1 ชั่วโมง) 

 

เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิ และหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด  
1. การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอ่ืนในอนาคต
ดังที่ไดตกลงกันไวในสัญญาประกันภัย และผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย”  
ใหเปนการตอบแทน 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ในการประกันวินาศภัยประกอบดวยบุคคลที่เก่ียวของโดยตรง
ในฐานะคูสัญญาประกันภัย ไดแก บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” และอีกฝายหนึ่งเรียกวา 
“ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ 
“ผูรับประโยชน” คนกลางประกันภัย ไดแก ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย ผูรับ
โอนวัตถุที่เอาประกันภัย ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกผูเสียหายซึ่งมีสิทธิ
เรียกรองเอากับผูรับประกันภัยโดยตรงอีกดวย  

2.  เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชนตางฝายมีสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาตอกันและกัน ผูรับประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย
มีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย 
สวนผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันวินาศภัย และมีหนาที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยใหกับผูรับประกันภัย ผูรับประโยชนนั้นก็มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนดังที่กําหนดไวนั้น
แทนตามความประสงคของผูเอาประกันภัย การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรวมทั้งผูรับประโยชนไมปฏิบัติ
ตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือกระทั่ง 
ถูกฟองเปนคดีข้ึนมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 

3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรู 
ใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 
2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-3 

 

 

วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
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บทท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 0 
(1 ชั่วโมง) 

 

เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิ และหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด  
1. การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

ใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน หากผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเอาประกันภัย เมื่อวัตถุ
ที่เอาประกันวินาศภัยไดรับความสูญเสีย หรือความเสียหายจากวินาศภัย หรือสาเหตุอยางอ่ืนในอนาคต
ดังที่ไดตกลงกันไวในสัญญาประกันภัย และผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย”  
ใหเปนการตอบแทน 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย ในการประกันวินาศภัยประกอบดวยบุคคลที่เก่ียวของโดยตรง
ในฐานะคูสัญญาประกันภัย ไดแก บุคคลฝายหนึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” และอีกฝายหนึ่งเรียกวา 
“ผูรับประกันภัย” นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัยไดอีกคือ 
“ผูรับประโยชน” คนกลางประกันภัย ไดแก ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย ผูรับ
โอนวัตถุที่เอาประกันภัย ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย และบุคคลภายนอกผูเสียหายซ่ึงมีสิทธิ
เรียกรองเอากับผูรับประกันภัยโดยตรงอีกดวย  

2.  เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาทั้งสองฝายกับผูรับประโยชนตางฝายมีสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาตอกันและกัน ผูรับประกันภัยมีสิทธิไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย
มีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันวินาศภัยดวย 
สวนผูเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันวินาศภัย และมีหนาที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยใหกับผูรับประกันภัย ผูรับประโยชนนั้นก็มีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนดังที่กําหนดไวนั้น
แทนตามความประสงคของผูเอาประกันภัย การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งรวมทั้งผูรับประโยชนไมปฏิบัติ
ตามสิทธิและหนาที่ของตนที่ไดกําหนดไว อาจสงผลทําใหบุคคลนั้นเสียสิทธิตามสัญญานั้น หรือกระทั่ง 
ถูกฟองเปนคดีข้ึนมาไดจากการละเลย หรือการไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 

3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรู 
ใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 
2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
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2-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

ความนํา 
 
 
 เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ เปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองรับรู หากเปนบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิ ประชาชน
สามารถที่จะเลือกใชสิทธินั้นหรือไมใชก็ได แตถาเปนเร่ืองหนาที่แลว ประชาชนจําตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น โดย 
มิสามารถอางการไมรับรูกฎหมายของตนมาเปนขอปฏิเสธการไมตองรับผิดตามกฎหมายได เนื่องจากหากอนุญาตให
คนที่กระทําความผิดสามารถกลาวอางเชนนั้นได บานเมืองก็จะเกิดความวุนวายข้ึนอยางมาก เพราะเจตนารมณ 
ที่สําคัญของกฎหมายตางๆ ที่ถูกบัญญัติออกมา ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับรูถึงกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของหนาที่ที่จะตอง 
พึงปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบแกตนเอง ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของตน  
  ในการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เฉกเชนเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจประกันภัยมิอาจหลีกเลี่ยงการรับรูถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของกับตนเองได 
  สําหรับในการประกันวินาศภัย มีกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของมากมาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูอยู
ในธุรกิจการประกันวินาศภัยจะตองทําการศึกษา และทําความเขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัยอยาง
ถูกตอง และอยางกวางขวาง ฉะนั้น เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตอง
พิจารณาแยกแยะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยออกมาเปนสองกลุมเสียกอน กลาวคือ กฎหมายที่
เก่ียวของโดยตรงกับการประกันวินาศภัย กับกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัย  
  เมื่อแยกแยะออกไดดังกลาวแลว จะทําใหสามารถลําดับความสําคัญในเร่ืองกฎหมายที่จําตองศึกษาเรียนรู กับ
ที่พึงตองศึกษาเรียนรู ดังนั้น วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้จะมุงเนนไปยังกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกัน
วินาศภัยเปนหลัก สวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัยจะเพียงกลาวถึงเทาที่มีความเชื่อมโยงกัน
เทานั้น เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานในกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-5 

 

 

เรื่องที่ 2.1  
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของ 
กับการประกันวินาศภัย 
   
  

1. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ 
  มาตรา 862 ซึ่งบัญญัติวา “ตามความในลักษณะนี้  

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

  สัญญาประกันภัย หมายความถึง สัญญาที่เกิดจากคูสัญญาสองฝาย อันประกอบดวย 
  1)  คูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลังจากเวลาที่ไดตกลงกันทําสัญญาข้ึนมาแลว  
  2)  คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนใหแก
คูสัญญาฝายแรกที่จะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต
ดังกลาว ซึ่งผูมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูรับประโยชน” โดยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง 
หรืออาจเปนบุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาก็ได กรณีอยางหลังจะเขาหลักกฎหมายในเร่ืองสัญญาเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลภายนอกดังจะกลาวเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับประโยชน  
  สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาที่มุงหมายใหชดใช “คาสินไหมทดแทน” ในกรณี “วินาศภัย” หากมีข้ึน
ในอนาคตดังระบุไวในสัญญานัน้ อันคําวา “วินาศภัย” นั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
ใหหมายความรวมถึงความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซึ่งจะประเมินเปนตัวเงินได ขณะที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติใหหมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปนเงินได และให
หมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน หรือรายไดดวยก็ตาม ทั้งสองมาตรานี้ ลวนใหความหมายไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือความสูญเสียตอสิทธิ หรือรายได 
ที่เอาประกันภัยไว เปนตนวา การเอาประกันภัยสิทธิการเชา หรือการประกันภัยการสูญเสียกําไรข้ันตน ภายใตการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตางจําตองสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงิน เพื่อทําการชดใชเปนคาสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดเอาไวทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 

การไม่รู ้กฎหมายของตน
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2-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

ความนํา 
 
 
 เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ เปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองรับรู หากเปนบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิ ประชาชน
สามารถที่จะเลือกใชสิทธินั้นหรือไมใชก็ได แตถาเปนเร่ืองหนาที่แลว ประชาชนจําตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น โดย 
มิสามารถอางการไมรับรูกฎหมายของตนมาเปนขอปฏิเสธการไมตองรับผิดตามกฎหมายได เนื่องจากหากอนุญาตให
คนที่กระทําความผิดสามารถกลาวอางเชนนั้นได บานเมืองก็จะเกิดความวุนวายข้ึนอยางมาก เพราะเจตนารมณ 
ที่สําคัญของกฎหมายตางๆ ที่ถูกบัญญัติออกมา ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับรูถึงกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของหนาที่ที่จะตอง 
พึงปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบแกตนเอง ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของตน  
  ในการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เฉกเชนเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจประกันภัยมิอาจหลีกเลี่ยงการรับรูถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของกับตนเองได 
  สําหรับในการประกันวินาศภัย มีกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของมากมาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูอยู
ในธุรกิจการประกันวินาศภัยจะตองทําการศึกษา และทําความเขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัยอยาง
ถูกตอง และอยางกวางขวาง ฉะนั้น เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตอง
พิจารณาแยกแยะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยออกมาเปนสองกลุมเสียกอน กลาวคือ กฎหมายที่
เก่ียวของโดยตรงกับการประกันวินาศภัย กับกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัย  
  เมื่อแยกแยะออกไดดังกลาวแลว จะทําใหสามารถลําดับความสําคัญในเร่ืองกฎหมายที่จําตองศึกษาเรียนรู กับ
ที่พึงตองศึกษาเรียนรู ดังนั้น วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้จะมุงเนนไปยังกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกัน
วินาศภัยเปนหลัก สวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัยจะเพียงกลาวถึงเทาที่มีความเชื่อมโยงกัน
เทานั้น เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานในกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เรื่องที่ 2.1  
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของ 
กับการประกันวินาศภัย 
   
  

1. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 861 ซึ่งบัญญัติวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนใน
อนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” และ 
  มาตรา 862 ซึ่งบัญญัติวา “ตามความในลักษณะนี้  

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 

  สัญญาประกันภัย หมายความถึง สัญญาที่เกิดจากคูสัญญาสองฝาย อันประกอบดวย 
  1)  คูสัญญาฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต ภายหลังจากเวลาที่ไดตกลงกันทําสัญญาข้ึนมาแลว  
  2)  คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ตกลงจะชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนใหแก
คูสัญญาฝายแรกที่จะทําการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกตน หากมีวินาศภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเกิดข้ึนในอนาคต
ดังกลาว ซึ่งผูมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทน เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ผูรับประโยชน” โดยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง 
หรืออาจเปนบุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยกําหนดข้ึนมาก็ได กรณีอยางหลังจะเขาหลักกฎหมายในเร่ืองสัญญาเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลภายนอกดังจะกลาวเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับประโยชน  
  สัญญาประกันวินาศภัย เปนสัญญาที่มุงหมายใหชดใช “คาสินไหมทดแทน” ในกรณี “วินาศภัย” หากมีข้ึน
ในอนาคตดังระบุไวในสัญญานัน้ อันคําวา “วินาศภัย” นั้น แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 บัญญัติ
ใหหมายความรวมถึงความเสียหายอยางใดๆ บรรดาซ่ึงจะประเมินเปนตัวเงินได ขณะที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 มาตรา 4 บัญญัติใหหมายความถึง ความเสียหายอยางใดๆ บรรดาที่จะพึงประมาณเปนเงินได และให
หมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน หรือรายไดดวยก็ตาม ทั้งสองมาตรานี้ ลวนใหความหมายไปใน
แนวทางเดียวกันคือ ไมวาจะเปนความเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือความสูญเสียตอสิทธิ หรือรายได 
ที่เอาประกันภัยไว เปนตนวา การเอาประกันภัยสิทธิการเชา หรือการประกันภัยการสูญเสียกําไรข้ันตน ภายใตการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ตางจําตองสามารถคํานวณออกมาเปนตัวเงิน เพื่อทําการชดใชเปนคาสินไหมทดแทนตาม
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง แตไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดเอาไวทั้งสิ้น 
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2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน  

2.1.1  ผูเอาประกันภัย1 ในทางปฏิบัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
ผูรับประกันภัย มักจะเปนฝายริเร่ิมติดตอแสดงเจตจํานงของตนเขาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของเอกสารที่ผูรับประกันภัยเปนผูจัดทําข้ึนมา ซึ่งเรียกวา “ใบคําขอเอาประกันภัย” ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ผูแสดง
เจตจํานงดังกลาวจะอยูในสถานะที่เรียกวา “ผูขอเอาประกันภัย” คร้ันเมื่อผูรับประกันภัยตอบรับจนเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมาแลว ผูขอเอาประกันภัยก็จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเปน “ผูเอาประกันภัย” ซึ่งจะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได 

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

2.1.3 ผูรับประโยชน หมายความถึง ผูที่มีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย หากใน
สัญญาประกันภัยมิไดระบุผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืน เวลาเมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกันภัยโดยตรง เพราะกฎหมายเองระบุวา ผูเอาประกันภัย
กับผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได ดังนั้น สิทธิ หรือหนาที่อะไรของผูเอาประกันภัยที่มีอยูก็ตกเปนของ
ผูรับประโยชนนี้ดวยเชนกัน 

ถาผูเอาประกันภัยไดระบุชื่อบุคคลอ่ืนใหเปนผูรับประโยชนแทน อันเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุชื่อไวเทานั้น จะชดใช
ใหแกผูเอาประกันภัยกอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผูรับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผูรับประโยชนเชนนี้ ก็มิได
กลายเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนไดตลอดเวลา 
ที่ทําประกันภัย นอกเสียจากวา ผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยไปแลว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติวา  

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 
 
 
 

1 Insurance Fraud Handbook (2009, P. 33) บางคร้ังจะเรียกเปนคูสัญญา “บุคคลที่หนึ่ง (First Party)”   
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ
อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอ่ืนนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดมีความสัมพันธ
เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเร่ืองโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประกันภัย 

กรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนหนาสัญญาประกันภัยสิ้นสุด คาสินไหม
ทดแทนที่จะไดรับชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยมรดก
ที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาวมีอยูขณะถึงแกความตาย แตจําตองอาศัยกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ทายาทตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก ทั้งนี้ สําหรับทายาทของผูรับประโยชน
ผูเสียชีวิตดังกลาวจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนนั้นไดตอเมื่อผูรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
ประกันภัยเอาไวกอนเสียชีวิตแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิเหนือกวา มิฉะนั้นแลว คาสินไหมทดแทนนั้นจะตกเปนของทายาท
ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยผูซึ่งเสียชีวิตภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง 
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9750/2544 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4623/2559) ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเร่ือง
การรับมรดกเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย 
  2.2  บุคคลที่เกี่ยวของโดยออม นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัย
ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ 

2.2.1  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความถึง ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยมาจากผูเอาประกันภัย 
เนื่องดวยหลักการประกันภัยในเร่ืองสวนไดเสียแลว ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภัยอยูตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยไมมีผลผูกพันซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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2-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน  

2.1.1  ผูเอาประกันภัย1 ในทางปฏิบัติสวนใหญ ผูประสงคที่จะโอนความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหแก
ผูรับประกันภัย มักจะเปนฝายริเร่ิมติดตอแสดงเจตจํานงของตนเขาไปกอน อาจดวยวาจา หรือดวยลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของเอกสารที่ผูรับประกันภัยเปนผูจัดทําข้ึนมา ซึ่งเรียกวา “ใบคําขอเอาประกันภัย” ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ผูแสดง
เจตจํานงดังกลาวจะอยูในสถานะที่เรียกวา “ผูขอเอาประกันภัย” คร้ันเมื่อผูรับประกันภัยตอบรับจนเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมาแลว ผูขอเอาประกันภัยก็จะเปลี่ยนสถานะของตนเองกลายมาเปน “ผูเอาประกันภัย” ซ่ึงจะกอใหเกิด
สิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได 

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

2.1.3 ผูรับประโยชน หมายความถึง ผูที่มีสิทธิจะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย หากใน
สัญญาประกันภัยมิไดระบุผูรับประโยชนเปนบุคคลอ่ืน เวลาเมื่อเกิดความเสียหายข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะชดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกันภัยโดยตรง เพราะกฎหมายเองระบุวา ผูเอาประกันภัย
กับผูรับประโยชนอาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได ดังนั้น สิทธิ หรือหนาที่อะไรของผูเอาประกันภัยที่มีอยูก็ตกเปนของ
ผูรับประโยชนนี้ดวยเชนกัน 

ถาผูเอาประกันภัยไดระบุชื่อบุคคลอ่ืนใหเปนผูรับประโยชนแทน อันเรียกวา “สัญญาเพื่อประโยชนแก
บุคคลภายนอก” ผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนตามที่ระบุชื่อไวเทานั้น จะชดใช
ใหแกผูเอาประกันภัยกอน เพื่อใหนําไปมอบใหแกผูรับประโยชนเองไมได ถึงกระนั้น ผูรับประโยชนเชนนี้ ก็มิได
กลายเปนคูสัญญาประกันภัยดวย เพราะผูเอาประกันภัยมีสิทธิถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนไดตลอดเวลา 
ที่ทําประกันภัย นอกเสียจากวา ผูรับประโยชนนั้นไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยตอผูรับ
ประกันภัยไปแลว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดบัญญัติวา  

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 
 
 
 

1 Insurance Fraud Handbook (2009, P. 33) บางคร้ังจะเรียกเปนคูสัญญา “บุคคลที่หนึ่ง (First Party)”   
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เมื่อพิจารณากฎหมายดังกลาว มิไดมีระบุไวเลยวา ผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองมีนิติสัมพันธ
อยางไรบางกับผูเอาประกันภัย หรือจําตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย จึงตองตีความวา ผูรับประโยชนซึ่งเปน
บุคคลอ่ืนนั้นจะเปนใครก็ได จะมีสวนไดเสียหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับความประสงคของผูเอาประกันภัย อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติ ผูรับประกันภัยอาจไมพิจารณารับประกันภัยเลย ถาผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลอ่ืนนั้นมิไดมีความสัมพันธ
เก่ียวเนื่องอยางใกลชิดกับผูเอาประกันภัย ดวยกังวลเร่ืองโอกาสที่จะกอใหเกิดการทุจริตเพื่อหวังผลประโยชนจากการ
ประกันภัย 

กรณีที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไดเสียชีวิตกอนหนาสัญญาประกันภัยสิ้นสุด คาสินไหม
ทดแทนที่จะไดรับชดใชตามกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาว แมจะมิใชทรัพยมรดก
ที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนดังกลาวมีอยูขณะถึงแกความตาย แตจําตองอาศัยกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง มาเทียบเคียง โดยพิจารณาใหคาสินไหมทดแทนนั้นตกแก
ทายาทตามกฎหมายของบุคคลดังกลาวแลวแตกรณีเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก ทั้งนี้ สําหรับทายาทของผูรับประโยชน
ผูเสียชีวิตดังกลาวจะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนนั้นไดตอเมื่อผูรับประโยชนดังกลาวไดแสดงสิทธิของตนตอผูรับ
ประกันภัยเอาไวกอนเสียชีวิตแลวเทานั้นจึงจะมีสิทธิเหนือกวา มิฉะนั้นแลว คาสินไหมทดแทนนั้นจะตกเปนของทายาท
ตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยผูซึ่งเสียชีวิตภายหลัง หรือกระทั่งเสียชีวิตในเวลาเดียวกับผูรับประโยชนนั้นเอง 
(เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9750/2544 และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4623/2559) ทั้งนี้จะไดกลาวถึงเร่ือง
การรับมรดกเพิ่มเติมตอไปภายใตหัวขอผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย 
  2.2  บุคคลที่เกี่ยวของโดยออม นอกจากนี้ยังอาจมีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของในสัญญาประกันภัย
ไดอีก ซึ่งควรจะไดกลาวถึงไปในคราวเดียวกัน คือ 

2.2.1  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หมายความถึง ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยมาจากผูเอาประกันภัย 
เนื่องดวยหลักการประกันภัยในเร่ืองสวนไดเสียแลว ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอา
ประกันภัยอยูตลอดระยะเวลาที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยไมมีผลผูกพันซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 875 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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2-8     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1603 กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว หรือทําพินัยกรรมไว แตไมมีผลบังคับได 

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

(2)  ผลบังคับทางกฎหมายอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เปนตนวา กฎหมายวาดวย
การครอบครองปรปกษ การลมละลาย การเวนคืน ซึ่งโดยผลบังคับของกฎหมายดังกลาว สิทธิที่มีอยูเดิมของผูเอา
ประกันภัยก็จะถูกโอนไปโดยอัตโนมัติยังผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น 

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืน ดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
 
  ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 
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  อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 
  2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตลูกหนี้ไดมาซึ่งของอ่ืนมาทดแทน หรือซึ่งสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทรัพยสินนั้น กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ที่จะขอรับของอ่ืนนั้นมาทดแทน หรือจะเรียกเอา
คาสินไหมทดแทนนั้นเสียเองก็ได ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ไดรับไว 
หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดรับไว 
หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

2)  เจาหนี้ผูรับจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจากผูรับประกันภัย อันเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยูในภาวะจํานอง จํานํา 
หรือบุริมสิทธิดังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานองหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 
ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอ่ืนแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ตลอดถึงการจํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  

2.2.3  ผูเสียหาย คือ บุคคลอ่ืนที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยคํ้าจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา  

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน
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“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

มาตรา 1603 กองมรดกยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกวา “ทายาทโดยธรรม” 
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกวา “ผูรับพินัยกรรม” 
มาตรา 1620 ถาผูใดตายโดยไมไดทําพินัยกรรมไว หรือทําพินัยกรรมไว แตไมมีผลบังคับได 

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

(2)  ผลบังคับทางกฎหมายอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู เปนตนวา กฎหมายวาดวย
การครอบครองปรปกษ การลมละลาย การเวนคืน ซึ่งโดยผลบังคับของกฎหมายดังกลาว สิทธิที่มีอยูเดิมของผูเอา
ประกันภัยก็จะถูกโอนไปโดยอัตโนมัติยังผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น 

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืน ดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
 
  ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 
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  อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 
  2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

1)  ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตลูกหนี้ไดมาซึ่งของอ่ืนมาทดแทน หรือซ่ึงสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนจากทรัพยสินนั้น กฎหมายใหสิทธิเจาหนี้ที่จะขอรับของอ่ืนนั้นมาทดแทน หรือจะเรียกเอา
คาสินไหมทดแทนนั้นเสียเองก็ได ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 228 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ไดรับไว 
หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดรับไว 
หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

2)  เจาหนี้ผูรับจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยจากผูรับประกันภัย อันเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นตกอยูในภาวะจํานอง จํานํา 
หรือบุริมสิทธิดังกลาว ดังในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ถาผูรับประกันภัยไดรู หรือควรจะไดรูวามีจํานองหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 
ทานยังมิใหผูรับประกันภัยใชเงินใหแกผูเอาประกันภัย จนกวาจะไดบอกกลาวเจตนาเชนนั้นไปยังผูรับจํานอง หรือ
เจาหนี้มีบุริมสิทธิคนอ่ืนแลว และมิไดรับคําคัดคานการที่จะใชเงินนั้นมาภายในเดือนหนึ่งนับแตวันบอกกลาว แตสิทธิ
อยางใดๆ ที่ไดไปจดทะเบียน ณ หอทะเบียนที่ดินนั้น ทานใหถือวาเปนอันรูถึงผูรับประกันภัย วิธีเดียวกันนี้ ทานใหใช
ตลอดถึงการจํานองสังหาริมทรัพยที่กฎหมายอนุญาตใหทําไดนั้นดวย 

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  

2.2.3  ผูเสียหาย คือ บุคคลอ่ืนที่ไมไดมีชื่อในสัญญาประกันภัย แตถูกระบุไวในกฎหมายใหมีสิทธิ
เรียกรองตามสัญญาประกันภัยเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง ซึ่งสัญญาประกันภัยที่กลาวนี้เปนการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวา “การประกันภัยคํ้าจุน” ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา  

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 

แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายใน
นามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

2.2.4  ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความวา ผูซึ่งผูรับประกันภัยมอบหมายใหเปนตัวแทนของตน  
ในการชักชวนใหบุคคลเขามาทําสัญญาประกันภัยโดยมีคาบําเหน็จ เพียงแตตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นจะตองมี
คุณสมบัติ และตองไดรับใบอนุญาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัยดังที่บัญญัติไวพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 โดยมีสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของผูรับประกันภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตาราง
กรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานในการทําหนาที่ของตนดวย 
  ปจจุบัน ตัวแทนประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยจะไดรับการฝกอบรม
ความรู ความสามารถอยางกวางขวางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับใหความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากผูรับประกันภัย 
ตลอดจนผูเอาประกันภัยดวย เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น มิไดถูกจํากัดบทบาทเพียงแคชักชวนบุคคลใหเขามา
ทําสัญญาประกันภัยอยางเดียวตอไปอีกแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน และมีบทบาทในฐานะ 
คนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัยในภาพรวมอีกดวย 
ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยดังกลาว 
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เรื่องที่ 2.2  
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
   
  
 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมายได
กําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เก่ียวของอ่ืนอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตนที่มีอยู 
แลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจที่
กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน” และคําวา 
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิที่มีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพร้ิวได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น  
อันไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สทิธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  
  สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้ 
 1.1  สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่ตกลงจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง  
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครอง 
ไปแลว ทั้งนี้ เนื่องดวยรูปแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปจะเปนแบบเกณฑวันเกิดความเสียหาย 
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา 
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย 
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นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 

แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายใน
นามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

2.2.4  ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความวา ผูซึ่งผูรับประกันภัยมอบหมายใหเปนตัวแทนของตน  
ในการชักชวนใหบุคคลเขามาทําสัญญาประกันภัยโดยมีคาบําเหน็จ เพียงแตตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นจะตองมี
คุณสมบัติ และตองไดรับใบอนุญาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัยดังที่บัญญัติไวพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 โดยมีสิทธิ และหนาที่ในฐานะเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของผูรับประกันภัย และจะถูกระบุชื่อลงในตาราง
กรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานในการทําหนาที่ของตนดวย 
  ปจจุบัน ตัวแทนประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยจะไดรับการฝกอบรม
ความรู ความสามารถอยางกวางขวางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับใหความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากผูรับประกันภัย 
ตลอดจนผูเอาประกันภัยดวย เพราะตัวแทนประกันวินาศภัยนั้น มิไดถูกจํากัดบทบาทเพียงแคชักชวนบุคคลใหเขามา
ทําสัญญาประกันภัยอยางเดียวตอไปอีกแลว ยังสามารถใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชน และมีบทบาทในฐานะ 
คนกลางประกันภัยที่มีคุณภาพในการสรางการยอมรับ และความนาเชื่อถือแกธุรกิจประกันภัยในภาพรวมอีกดวย 
ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงเปนผูมีบทบาทที่สําคัญในฐานะบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยดังกลาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-11 

 

 

เรื่องที่ 2.2  
สิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย 
   
  
 เมื่อสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว คูสัญญาประกันภัยโดยตรงยอมมีสิทธิ และหนาที่พื้นฐานตามที่กฎหมายได
กําหนดไวอยางเต็มที่ ขณะที่บุคคลที่เก่ียวของอ่ืนอาจจะมีเพียงสิทธิ หรือหนาที่บางอยางตามภาระผูกพันของตนที่มีอยู 
แลวแตกรณี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายของคําวา “สิทธิ” หมายถึง “อํานาจที่
กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอ่ืน” และคําวา 
“หนาที่” หมายถึง “กิจที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ” โดยสรุปคือ สิทธิที่มีอยูตามสัญญาเปนสิ่งที่จะเลือกทํา
หรือไมทําก็ไดโดยอิสระ สวนหนาที่นั้นเปนสิ่งที่ตองกระทําโดยไมอาจบิดพร้ิวได มิฉะนั้นถือเปนการผิดสัญญา อันสงผล
ทําใหคูสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายไดตามกฎหมาย 
  ในที่นี้จะขอกลาวถึงเพียงสิทธิและหนาที่ของบุคคลหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับสัญญาประกันภัยเทานั้น  
อันไดแก 1) สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัย 2) สิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัย และ 3) สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ประโยชน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเอาประกันภัย  
  สัญญาประกันภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยไว ดังนี้ 
 1.1  สิทธิของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน 2) สิทธิขอลดเบี้ย
ประกันภัย 3) สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 4) สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน 5) สิทธิที่จะเรียกใหผูรับ
ประกันภัยหาหลักประกัน 6) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัย และ 7) สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย 

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่ตกลงจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง  
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

ผูเอาประกันภัยยังคงมีสิทธิดังกลาวอยู แมภายหลังกรมธรรมประกันภัยฉบับนั้นสิ้นสุดความคุมครอง 
ไปแลว ทั้งนี้ เนื่องดวยรูปแบบความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยโดยทั่วไปจะเปนแบบเกณฑวันเกิดความเสียหาย 
(Occurrence Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 200) ไดใหความหมายวา 
“หลักเกณฑในการใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากวันที่เกิดวินาศภัยหรือเหตุที่กอใหเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่งจะตองเกิดข้ึนในระหวางระยะเวลาประกันภัย” ขณะที่มีเพียง
กรมธรรมประกันภัยบางฉบับเทานั้นจะเปนรูปแบบเกณฑวันเรียกรอง (Claims Made Basis) ซึ่งพจนานุกรมศัพท
ประกันภัยฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 54-55) ไดใหความหมายวา “ขอกําหนดที่นิยมใชในกรมธรรมประกันภัย 
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนคร้ังแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดข้ึนในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึนกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนวาเปน
จํานวนเทาใด โดยปรกติแลวการไดรับความคุมครองในสวนนี้ตองไมมีใครรูวาไดเกิดความรับผิดข้ึนแลว”  

1.1.2  สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย ปกติผูรับประกันภัยจะพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยผันแปรไปตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย หากมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงข้ึนเปน
ลําดับ คร้ันหลังจากที่ทําสัญญาประกันภัยไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยลดนอยลง ผูเอาประกันภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนนับตั้งแตวันที่มีความเสี่ยงภัยลดลง หรือวันที่จะไดตกลงกัน 
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัย เชน ผูรับประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตจากลักษณะการใชรถยนต เพื่อการ
พาณิชยของผูเอาประกันภัย ตอมา ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนลักษณะการใชรถยนตของตนมาใชสวนบุคคลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงภัยที่นอยกวาเดิม ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงไดตามสวนนับตั้งแตวันที่แจง
ตอผูรับประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา  

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัยที่
กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคา
ทรัพยที่กําหนดในการเอาประกันภัย” อันเปนการกําหนดราคาเอาประกันภัยที่จะใหชดใชกันลวงหนา มิใชเปนการ
กําหนดตามมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยปกติ ซึ่งมักเปนทรัพยสินจําพวกที่ไมอาจตีราคาตามทองตลาดทั่วไปได 
เนื่องจากมีมูลคาทางดานจิตใจเขามาเก่ียวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง 
มูลประกันภัย หรือสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย  
  
 ตัวอยางที่ 2.2 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความหมายของราคาแหงมูลประกันภัยในการประกันภัยการรับขน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซ่ึงแตกตางจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 884 วรรคหน่ึง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทาน้ัน แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย 
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของทรัพยสินพลอยลด
นอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาสรองขอปรับลดมูล
ป ระ กัน ภั ยที่ ล ดน อ ยถอยล ง ไ ปหนั ก เ สี ย ก อนที่ จ ะ เ กิ ด ค ว าม เ สี ย ห า ย  เ นื่ อ ง จ า กกฎหมาย ใช คํ า ว า  
“ลดนอยถอยลงไปหนัก” จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนอย แตเทาไหรถึงจะถือวา “หนัก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเกณฑ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามมูลคาได อันจะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยที่คํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัยพลอยลดลงตามไปดวยนับตั้งแตวันที่แจงขอลดเปนตนไป ไมมีผล
ยอนหลัง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา  
   “ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัย
ชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัยการลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น ใหเปน
ผลตอในอนาคต” 

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิขอรับชําระเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 874 วา  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

2)  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย ถาไมมีขอโตแยงจากคูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝาย ก็ใหผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง 
ดังในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (2) ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวาการประกันภัยรายนั้น มี
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและให
บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”  
   1.1.5  สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา 
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอ่ืน  
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ความรับผิดที่กําหนดวาจะใหความคุมครองแกการเรียกรองคาสินไหมที่ไดเรียกรองเปนคร้ังแรกในระหวางระยะเวลา
ประกันภัย หรือในชวงเวลาที่ขยายให (หากมี) โดยเหตุแหงการเรียกรองจะตองเกิดข้ึนในระยะเวลาประกันภัยหรือ
ระยะเวลาคุมครองยอนหลัง (หากมี) เชน กรมธรรมประกันภัยอาจมีขอกําหนดวาจะใหความคุมครองยอนหลังไปให
ความคุมครองความรับผิดที่เกิดข้ึนกอนระยะเวลาประกันภัย ซึ่งสวนมากจะเปนระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนวาเปน
จํานวนเทาใด โดยปรกติแลวการไดรับความคุมครองในสวนนี้ตองไมมีใครรูวาไดเกิดความรับผิดข้ึนแลว”  

1.1.2  สิทธิขอลดเบี้ยประกันภัย ปกติผูรับประกันภัยจะพิจารณากําหนดเบี้ยประกันภัยผันแปรไปตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยในเวลาที่เอาประกันภัย หากมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัยก็จะแพงข้ึนเปน
ลําดับ คร้ันหลังจากที่ทําสัญญาประกันภัยไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยลดนอยลง ผูเอาประกันภัยจึงมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงตามสวนนับตั้งแตวันที่มีความเสี่ยงภัยลดลง หรือวันที่จะไดตกลงกัน 
จนถึงวันสิ้นระยะเวลาประกันภัย เชน ผูรับประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตจากลักษณะการใชรถยนต เพื่อการ
พาณิชยของผูเอาประกันภัย ตอมา ผูเอาประกันภัยไดเปลี่ยนลักษณะการใชรถยนตของตนมาใชสวนบุคคลเพียงอยางเดียว 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงภัยที่นอยกวาเดิม ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิที่จะขอลดเบี้ยประกันภัยลงไดตามสวนนับตั้งแตวันที่แจง
ตอผูรับประกันภัย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 864 วา  

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัยที่
กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายคําวา “มูลประกันภัย” หมายถึง “ราคา
ทรัพยที่กําหนดในการเอาประกันภัย” อันเปนการกําหนดราคาเอาประกันภัยที่จะใหชดใชกันลวงหนา มิใชเปนการ
กําหนดตามมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยปกติ ซึ่งมักเปนทรัพยสินจําพวกที่ไมอาจตีราคาตามทองตลาดทั่วไปได 
เนื่องจากมีมูลคาทางดานจิตใจเขามาเก่ียวของดวย เชน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของสะสม เอกสารสําคัญ เปนตน หรือ
กระทั่งเปนวิธีการเฉพาะของการประกันภัยในการรับขน ซึ่งแตกตางจากการประกันวินาศภัยทั่วไป เพราะราคาแหง 
มูลประกันภัย หรือสวนไดเสีย ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทานั้น แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย  
  
 ตัวอยางที่ 2.2 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความหมายของราคาแหงมูลประกันภัยในการประกันภัยการรับขน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4449/2541 การประกันภัยในการรับขนมีวิธีการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากการ
ประกันภัยทั่วไป เพราะราคาแหงมูลประกันภัย หรือสวนไดเสียสําหรับการประกันภัยในการรับขนตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 884 วรรคหน่ึง ไมใชหมายความเพียงแตเฉพาะราคาคาสินคาเทาน้ัน แตยังอาจรวมถึงคาระวางขนสง 
และคาใชจายอ่ืนๆ แลวแตกรณีดวย 
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ทั้งนี้ เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกทรัพยสินประเภทนี้ไมวามากหรือนอย จะสงผลทําใหคุณคาของทรัพยสินพลอยลด
นอยลงอยางมาก หรือแทบสูญสิ้นมูลคาไปเลยก็ได จึงเปนการใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยไดมีโอกาสรองขอปรับลดมูล
ป ระ กัน ภั ยที่ ล ดน อ ยถอยล ง ไ ปหนั ก เ สี ย ก อนที่ จ ะ เ กิ ด ค ว าม เ สี ย ห า ย  เ นื่ อ ง จ า กกฎหมาย ใช คํ า ว า  
“ลดนอยถอยลงไปหนัก” จึงมิใชกรณีเพียงเล็กนอย แตเทาไหรถึงจะถือวา “หนัก” มิไดมีระบุไว คงตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเกณฑ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามมูลคาได อันจะสงผลใหเบี้ย
ประกันภัยที่คํานวณตามจํานวนเงินเอาประกันภัยพลอยลดลงตามไปดวยนับตั้งแตวันที่แจงขอลดเปนตนไป ไมมีผล
ยอนหลัง ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 873 วา  
   “ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยนั้น มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวาผูเอาประกันภัย
ชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัยการลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้น ใหเปน
ผลตอในอนาคต” 

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซ่ึงผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา มูลประกันภัยที่กําหนดราคาเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
นั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได ทั้งนี้เพื่อมิใหผูเอาประกันภัยแสวงหากําไรจากการประกันภัย ดังนั้น  
ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิขอรับชําระเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 874 วา  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

2)  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียน
เห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย ถาไมมีขอโตแยงจากคูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝาย ก็ใหผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินคืนจากผูรับประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง 
ดังในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 42 (2) ซึ่งไดบัญญัติวา  

“ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวาการประกันภัยรายนั้น มี
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งและให
บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัยสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัยภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง”  
   1.1.5  สิทธิที่จะเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกัน ระหวางอายุสัญญาประกันภัย หากปรากฏวา 
ผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัยหาหลักประกันอ่ืน  
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
ใหแกตนก็ได หรือ ......”  

1.1.6  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเก่ียวกับเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท
ตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช
สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม
ประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัย 
มีทางเลือก ดังนี้ 
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1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
(2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
(3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก ดังนี้ 
(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ 
(2)  บอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 1) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย 2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
สัญญาประกันภัย 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
เห็นชอบ 5) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับสิ้นไป 
และ 6) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยของการประกัน
อัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร รายละเอียดมีดังนี้ 

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท ความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูรับประกันภัย 
อาจจะเปนวันหลังจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยก็ได เชน ในกรมธรรมประกันภัยการขนสงระบุวันเร่ิมตนของ
ระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเร่ิมขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมตั้งแตวันที่มีการขนสงจากตนทางไปตลอดระยะเวลาขนสงจนสิ้นสุดที่ปลายทาง ตราบใดที่
การขนสงยังไมเร่ิมตนก็ยังไมมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึน หรือในกรมธรรมประกันภัยเดินทาง ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางออกจากที่พัก ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเร่ิมตน  
ในกรณีเชนนี้ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยที่จะไดรับเบี้ย
ประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา  

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
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อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอันสมควร
ใหแกตนก็ได หรือ ......”  

1.1.6  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเก่ียวกับเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัท
ตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย หรือขอความที่บริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบ หรือขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใช
สิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

“มาตรา 30/1 ใหถือวาขอความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม
ประกันภัย หากขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัย ใหตีความไปในทางที่เปนคุณ
แกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย แลวแตกรณี 

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

ดังนั้น กรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และขอความที่นายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบแลวเทานั้น แตผูเอาประกันภัยทั่วไปอาจรับรูไดคอนขางลําบากวา เอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยทั้งหลายเหลานั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวหรือยัง ดวยเหตุนี้ จึงใหสิทธิแกผูเอาประกันภัย 
มีทางเลือก ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-15 

 

 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
(2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
(3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

ผูเอาประกันภัยมีทางเลือก ดังนี้ 
(1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามนั้น หรือ 
(2)  บอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหผูรับประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 1) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย 2) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 3) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของ
สัญญาประกันภัย 4) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับความ
เห็นชอบ 5) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอันระงับสิ้นไป 
และ 6) การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยของการประกัน
อัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร รายละเอียดมีดังนี้ 

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรมธรรมประกันภัยบางประเภท ความเสี่ยงภัยที่แทจริงของผูรับประกันภัย 
อาจจะเปนวันหลังจากวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยก็ได เชน ในกรมธรรมประกันภัยการขนสงระบุวันเร่ิมตนของ
ระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธเปนตนไป แตเร่ิมขนสงกันจริงในวันที่ 3 กุมภาพันธ กรณีนี้ ความเสี่ยงภัย
ของผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมตั้งแตวันที่มีการขนสงจากตนทางไปตลอดระยะเวลาขนสงจนสิ้นสุดที่ปลายทาง ตราบใดที่
การขนสงยังไมเร่ิมตนก็ยังไมมีความเสี่ยงภัยเกิดข้ึน หรือในกรมธรรมประกันภัยเดินทาง ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางออกจากที่พัก ตราบใดที่ผูเอาประกันภัยยังมิไดออกเดินทาง ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัยก็ยังไมเร่ิมตน  
ในกรณีเชนนี้ หากผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยจําพวกนี้ กฎหมายใหสิทธิแกผูรับประกันภัยที่จะไดรับเบี้ย
ประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 872 วา  

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 
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2)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

3)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย 
แมสญัญาประกันภัยจะเกิดข้ึนดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถูกตองตรงกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิก
สัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน 
ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย แคแสดงเจตนาตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็พอแลว และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลว  
ไมอาจเปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
386 วรรคหนึ่งวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนสิทธิทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา 29 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ขางตนที่ระบุวา  

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือ 
จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” 
นอกเหนือจากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

5)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอัน
ระงับสิ้นไป พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจตรวจ
และเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถทํา
การตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และใหนาย-
ทะเบียนแจงคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําสั่งเชนวาน้ี ใหสัญญาประกัน
อัคคีภัยรายน้ันระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดน้ัน 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลกิสัญญา” 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เก่ียวของไมใหความ
สะดวกจนเปนเหตุใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน เมื่อ
นายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย  

6)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
ของการประกันอัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว 
ดังนี้  

“มาตรา 41 ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 วา ทรัพยสิน
ที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมาก ถึงขนาดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาต่ําเกินสมควร  
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการตรวจสอบ 
ในกรณีเชนนี้ ถานายทะเบียนเห็นเปนการสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่
เอาประกันภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอา
ประกันภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที ่

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(2)  ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น 
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให 
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2)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย กรณีที่ผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิเลือกที่จะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยก็ได ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

3)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครองของสัญญาประกันภัย 
แมสญัญาประกันภัยจะเกิดข้ึนดวยการแสดงเจตนาเสนอ-สนองถูกตองตรงกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย แตการบอกเลิก
สัญญาประกันภัย หรือกระทั่งสัญญาทั่วไปนั้น ไมจําตองไดรับความยินยอม หรือสนองตอบจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน 
ถึงจะมีผลบังคับไดตามกฎหมาย แคแสดงเจตนาตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งก็พอแลว และเมื่อบอกเลิกสัญญาไปแลว  
ไมอาจเปลี่ยนใจที่จะถอนการบอกเลิกสัญญานั้นไดเลย ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
386 วรรคหนึ่งวา  

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

ความเห็นชอบ เปนสิทธิทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่ผูรับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบ หรือ
ขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบตามมาตรา 29 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ขางตนที่ระบุวา  

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือ 
จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” 
นอกเหนือจากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

5)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยเปนอัน
ระงับสิ้นไป พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจตรวจ
และเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของไมใหความสะดวกตามวรรคสอง จนเปนเหตุใหไมสามารถทํา
การตรวจสอบได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน ในกรณีเชนวานี้ เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเปนอันระงับสิ้นไปก็ได คําสั่งของนายทะเบียนให
กําหนดวันที่ใหสัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปซึ่งตองไมนอยกวาสามวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และใหนาย-
ทะเบียนแจงคําสั่งนั้นไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัยโดยพลัน เม่ือนายทะเบียนไดมีคําสั่งเชนวาน้ี ใหสัญญาประกัน
อัคคีภัยรายน้ันระงับสิ้นไปในวันที่นายทะเบียนกําหนดน้ัน 

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลกิสัญญา” 

เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
มาตรา 39 และมาตรา 40 กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน และพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร ถาผูเอาประกันภัย หรือผูที่เก่ียวของไมใหความ
สะดวกจนเปนเหตุใหไมสามารถทําการตรวจสอบได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียน เมื่อ
นายทะเบียนเห็นสมควร นายทะเบียนจะมีคําสั่งใหสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเปนอันระงับสิ้นไปก็ได โดยใหถือ
เสมือนหนึ่งวาเปนการที่ผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยแกผูรับประกันภัยโดยปริยาย  

6)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยนายทะเบียนมีคําสั่งใหลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัย
ของการประกันอัคคีภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควร พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ืองนี้ไว 
ดังนี้  

“มาตรา 41 ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 วา ทรัพยสิน
ที่เอาประกันภัยมีราคาต่ํากวาจํานวนเงินที่เอาประกันภัยมาก ถึงขนาดที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาต่ําเกินสมควร  
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการตรวจสอบนั้นตอนายทะเบียน ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ปรากฏผลการตรวจสอบ 
ในกรณีเชนนี้ ถานายทะเบียนเห็นเปนการสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่
เอาประกันภัยลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังบริษัท และผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
รายงานจากพนักงานเจาหนาที่ แตจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงแลวนั้น ตองไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอา
ประกันภัย ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที ่

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

(2)  ถาผูเอาประกันภัยมิไดบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยตาม (1) ใหถือวา การประกันภัยรายนั้น 
มีจํานวนเงินที่เอาประกันภัยตามที่นายทะเบียนไดมีคําสั่งใหลดลงแลวนั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง และให 
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากเกินสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่ 
เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง 
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ และใหผู 
เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียก็ได ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนาย
ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว  
  1.2  หนาที่ของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย 2) หนาที่เปดเผยขอความจริง 
และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ 3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย และ 4) หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัย  

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเงินตามที่ตกลงกันใหแกผูรับประกันภัย 

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่งทํา
ใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัยทํา
การชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการ
ใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะไดจูงใจ 
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ผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้นเปน
ความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ตนเองไดรับรูมา หรือไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ ในเวลาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปน
โมฆียะ ซึ่งหากผูรับประกันภัยมารับทราบภายหลังจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
ลางสัญญาประกันภัยนั้นใหตกเปนโมฆะตั้งแตตนก็ได ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทราบมูลที่เปน 
เหตุในการบอกลางได หรือภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น แตหากผูรับประกันภัยมิไดใช
สิทธิบอกลาง หรือใชสิทธิบอกลางเกินกําหนดระยะเวลาดังระบุไว สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลสมบูรณตอไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเร่ืองที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยูใน
บทที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (นว. 2) 
  
 ตัวอยางที่ 2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง  
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา 
  

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ

ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-18     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

ภายหลังการตรวจสอบ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบวา ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นมีราคาต่ํากวา
จํานวนเงินที่เอาประกันภัยมากเกินสมควร ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหลดจํานวนเงินที่ 
เอาประกันภัยนั้นลงเทาที่นายทะเบียนเห็นสมควรไปยังผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย แตทั้งนี้จะตองใหลดลง 
ไมต่ํากวาราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น ตามที่ปรากฏในการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ และใหผู 
เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้นเสียก็ได ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนาย
ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 41 และมาตรา 42 (1) ดังกลาว  
  1.2  หนาที่ของผูเอาประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย 2) หนาที่เปดเผยขอความจริง 
และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ 3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัย และ 4) หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัย  

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

จํานวนหนึ่งให 
คําวา “ผูเอาประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย 
คําวา “ผูรับประโยชน” ทานหมายความวา บคุคลผูจะพึงไดรับคาสินไหมทดแทนหรือรับจํานวนเงินใชให 
อนึ่ง ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนนั้น จะเปนบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได” 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจึงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนเงินตามที่ตกลงกันใหแกผูรับประกันภัย 

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่งทํา
ใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัยทํา
การชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการ
ใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง ซึ่งอาจจะไดจูงใจ 
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ผูรับประกันภัยใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงข้ึนอีก หรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลว แถลงขอความนั้นเปน
ความเท็จไซร ทานวาสัญญานั้นเปนโมฆียะ 

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมไิดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองแถลงขอความจริงอันเปนสาระสําคัญที่ตนเองไดรับรูมา หรือไมแถลง
ขอความอันเปนเท็จ ในเวลาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปน
โมฆียะ ซึ่งหากผูรับประกันภัยมารับทราบภายหลังจากตกลงรับประกันภัยไปแลว อาจใชสิทธิตามกฎหมายในการบอก
ลางสัญญาประกันภัยนั้นใหตกเปนโมฆะตั้งแตตนก็ได ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ทราบมูลที่เปน 
เหตุในการบอกลางได หรือภายในกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่ทําสัญญาประกันภัยนั้น แตหากผูรับประกันภัยมิไดใช
สิทธิบอกลาง หรือใชสิทธิบอกลางเกินกําหนดระยะเวลาดังระบุไว สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลสมบูรณตอไป 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอนําไปกลาวในเร่ืองที่ 2.2 หลักความสุจริตอยางยิ่งของคูสัญญา ซึ่งอยูใน
บทที่ 2 กฎหมายที่เก่ียวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย ภายใตหลักสูตรการอบรมเพื่อขอตออายุใบอนุญาตเปน
ตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (นว. 2) 
  
 ตัวอยางที่ 2.3 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง การรับรูถึงขอความจริงที่เปนสาระสําคัญ เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา การที่ผูเอาประกันภัยละเวนไมเปดเผยขอความจริง  
อันจะทําใหสัญญาเปนโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 นั้น ตองเปนขอความจริงซึ่งผูเอา
ประกันภัยรูอยูแลววา จะเปนเหตุจูงใจใหผูรับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือใหบอกปดไมยอมทํา
สัญญา 
  

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ

ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

แมกระนั้นก็ตาม คูสัญญาประกันภัยอาจจะตกลงเปนเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมแจงเหตุโดยเร็ว หรือภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
รับผิดได ซึ่งคูสัญญานั้นสามารถกระทําได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรมธรรมประกันภัยหลายประเภทไดระบุเปนพิเศษตางจากกฎหมายในมาตรานี้ จึง
จําตองพิเคราะหเงื่อนไขในแตละฉบับอยางถ่ีถวน  

1.2.4  หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําขอตกลงทาง
สัญญากับบุคคลอ่ืน อันมีผลถึงขนาดเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยของตนเอง จนทําใหสัญญาประกันภัย
เปนไปอันระงับสิ้นไปไดนั้น หากผูเอาประกันภัยมิประสงคใหสัญญาประกันภัยตองสิ้นสุดลง จึงเปนหนาที่ของผูเอา
ประกันภัยในการบอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงได เนื่องจากผูเอาประกันภัยถือเปนสาระสําคัญในการตกลงพิจารณารับ
ประกันภัยของผูรับประกันภัย คร้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัยเปนบุคคลอ่ืน ผูรับประกันภัยจึงจําตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ภายหลังจากความเห็นชอบดังกลาวแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะ
โอนมาสูผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตอไป 

การบอกกลาวการโอนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอนนั้น ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา จะตองกระทําดวยวาจา หรือเปนหนังสือถึงจะมีผล
บังคับ ดังนั้นจึงสามารถทําไดดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  
 ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
  ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
  “ขอ 9. การโอนรถยนต  
  เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้
และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู  
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-21 

 

 

 ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
  ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
  “ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
 ........................................ 
  6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
  ........................................ 
  อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง
ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
  เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ 
ตกเปนโมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  
  “ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

2. สิทธแิละหนาท่ีของผูรับประกันภัย  
  สัญญาประกันวินาศภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยไว ดังนี้ 
 2.1  สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได
ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร และ 9) สิทธิ
บอกเลิกสัญญาประกันภัย 

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ 
…………………….. 
(12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ” 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

แมกระนั้นก็ตาม คูสัญญาประกันภัยอาจจะตกลงเปนเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัยก็ไดวา ถาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมแจงเหตุโดยเร็ว หรือภายในกําหนดระยะเวลา ใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความ
รับผิดได ซึ่งคูสัญญานั้นสามารถกระทําได เพราะไมถือเปนขอตกลงที่ขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรมธรรมประกันภัยหลายประเภทไดระบุเปนพิเศษตางจากกฎหมายในมาตรานี้ จึง
จําตองพิเคราะหเงื่อนไขในแตละฉบับอยางถ่ีถวน  

1.2.4  หนาที่บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดทําขอตกลงทาง
สัญญากับบุคคลอ่ืน อันมีผลถึงขนาดเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัยของตนเอง จนทําใหสัญญาประกันภัย
เปนไปอันระงับสิ้นไปไดนั้น หากผูเอาประกันภัยมิประสงคใหสัญญาประกันภัยตองสิ้นสุดลง จึงเปนหนาที่ของผูเอา
ประกันภัยในการบอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น เพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
มิฉะนั้นสัญญาประกันภัยจะสิ้นสุดลงได เนื่องจากผูเอาประกันภัยถือเปนสาระสําคัญในการตกลงพิจารณารับ
ประกันภัยของผูรับประกันภัย คร้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูเอาประกันภัยเปนบุคคลอ่ืน ผูรับประกันภัยจึงจําตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบเสียกอน ภายหลังจากความเห็นชอบดังกลาวแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะ
โอนมาสูผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตอไป 

การบอกกลาวการโอนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอนนั้น ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดไวอยางชัดแจงวา จะตองกระทําดวยวาจา หรือเปนหนังสือถึงจะมีผล
บังคับ ดังนั้นจึงสามารถทําไดดวยวาจา หรือเปนหนังสือก็ได เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  
 ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
  ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
  “ขอ 9. การโอนรถยนต  
  เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้
และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู  
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-21 

 

 

 ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
  ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
  “ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
 ........................................ 
  6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
  ........................................ 
  อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง
ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
  เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ 
ตกเปนโมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  
  “ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

2. สิทธแิละหนาท่ีของผูรับประกันภัย  
  สัญญาประกันวินาศภัยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรับประกันภัยไว ดังนี้ 
 2.1  สิทธิของผูรับประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย 2) สิทธิที่จะได
ลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก 3) สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ตามขอตกลงทางสัญญา 4) สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน 5) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
6) สิทธิในการรับชวงสิทธิ 7) สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทานั้น 8) สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เนื่องจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร และ 9) สิทธิ
บอกเลิกสัญญาประกันภัย 

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 31 หามมิใหบริษัทกระทําการดังตอไปนี้ 
…………………….. 
(12) รับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยลดลงต่ํากวาจํานวนที่ตองชําระ” 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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และพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย
อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย
ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิไดรับ
ชําระเงินเอง ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่งมอบอํานาจเปนหนังสือใหนายหนาประกันวินาศภัยเขากระทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดวย 

อนึ่ง สิทธิที่ผูรับประกันภัยจะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตางตอบแทนคงยังมีอยู ถึงแมสัญญา
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย แลวแตกรณี โดยที่ผูเอาประกันภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลว ใหแกผูรับประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย หรือดังที่กําหนดไวในบัญญัติของกฎหมาย แลวแต
กรณี  

2.1.2 สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายข้ึนมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล
ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

สวนขนาดใดถึงจะถือเปนราคาสูงเกินไปอยางมากนั้น คงตองพิจารณาดวยเหตุและผลตามควรแกกรณี 
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2.1.3  สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา เมื่อผูเอาประกันภัย
บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เสียกอนนั้น ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิพิจารณาใหความเห็นชอบวา จะยอมรับความเสี่ยงภัยของผูรับโอนหรือไม หาก
พิจารณายอมรับแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยที่มีอยูเดิมตามสัญญาประกันภัย จะถูกโอนมายังผูรับโอนตอไป ใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดวา การใหความเห็นชอบนั้นจะตองทําเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้น อาจทําดวยวาจาก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยมักจะออกใบสลักหลังเปลี่ยน-แปลงชื่อผู 
เอาประกันภัยเดิมใหเปนชื่อผูรับโอนในฐานะผูเอาประกันภัยคนใหมไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับ เชนนี้ก็จําตอง
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ดังนั้น หนาที่ตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะตกมาเปนของผูเอาประกันภัยคนใหม
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยสมบูรณ  

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

2.1.4  สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ปรากฏวา 
ผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
สิทธิแกผูรับประกันภัยในการเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกันอันสมควร เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับประกันภัยวา 
ความเสี่ยงภัยที่มีอยูนั้นจะมิไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวผูเอาประกันภัยก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในการตกลงพิจารณา
รับประกันภัยของผูรับประกันภัยดวย 

2.1.5  สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ถึงแมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว แตผูรับ
ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินตามที่ตกลงกันไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลอ่ืนผูไดรับความเสียหายแลวแตกรณี เมื่อผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนไดดังกรณีตอไปนี้ อัน
ประกอบดวย 1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 2) การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ 3) ผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความ 
ไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
 
  ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทกและจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

และพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย
อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย
ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

ตารางกรมธรรมประกันภัยมิได ทั้งจะตองรับชําระเต็มจํานวนเงินในคราวเดียว หามแบงออกเปนรายงวด หากมิไดรับ
ชําระเงินเอง ผูรับประกันภัยสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานของตนเอง ซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน หรือ
กระทั่งมอบอํานาจเปนหนังสือใหนายหนาประกันวินาศภัยเขากระทําการแทนก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยรถยนต พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดวย 

อนึ่ง สิทธิที่ผูรับประกันภัยจะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยเปนการตางตอบแทนคงยังมีอยู ถึงแมสัญญา
ประกันภัยจะสิ้นสุดลงไปในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย ดวยผลของกฎหมาย หรือดวยผลของการบอกเลิกสัญญา
ประกันภัย แลวแตกรณี โดยที่ผูเอาประกันภัยยังจะตองชําระเบี้ยประกันภัยตามสวน สําหรับระยะเวลาที่คุมครองไป
แลว ใหแกผูรับประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย หรือดังที่กําหนดไวในบัญญัติของกฎหมาย แลวแต
กรณี  

2.1.2 สิทธิที่จะไดลดคาสินไหมทดแทน หากวาราคาแหงมูลประกันภัยสูงเกินไปมาก ภายหลังเมื่อได
เกิดความเสียหายข้ึนมาแลว ผูรับประกันภัยพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัย
ของทรัพยสินประเภทพิเศษที่เอาประกันภัยไวตั้งแตตนนั้นไดมีราคาสูงเกินไปอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูล
ประกันภัยในเวลาที่เกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนลงได พรอมกับคืนเบี้ย
ประกันภัยสวนเกิน และดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เพื่อปกปองมิใหผูเอาประกันภัยสามารถแสวงหากําไรจาก
การประกันภัยได  

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

สวนขนาดใดถึงจะถือเปนราคาสูงเกินไปอยางมากนั้น คงตองพิจารณาดวยเหตุและผลตามควรแกกรณี 
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2.1.3  สิทธิใหความเห็นชอบการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามขอตกลงทางสัญญา เมื่อผูเอาประกันภัย
บอกกลาวการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากขอตกลงทางสัญญาใหแกผูรับประกันภัย เพื่อขอรับความเห็นชอบ
เสียกอนนั้น ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิพิจารณาใหความเห็นชอบวา จะยอมรับความเสี่ยงภัยของผูรับโอนหรือไม หาก
พิจารณายอมรับแลว สิทธิตางๆ ของผูเอาประกันภัยที่มีอยูเดิมตามสัญญาประกันภัย จะถูกโอนมายังผูรับโอนตอไป ใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง มิไดกําหนดวา การใหความเห็นชอบนั้นจะตองทําเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้น อาจทําดวยวาจาก็ได แตในทางปฏิบัติ ผูรับประกันภัยมักจะออกใบสลักหลังเปลี่ยน-แปลงชื่อผู 
เอาประกันภัยเดิมใหเปนชื่อผูรับโอนในฐานะผูเอาประกันภัยคนใหมไวเปนหลักฐาน หรือบางกรมธรรมประกันภัยอาจ
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรมประกันภัยจะตองทําเปนหนังสือเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับ เชนนี้ก็จําตอง
ปฏิบัติใหถูกตองครบถวน ดังนั้น หนาที่ตางๆ ของผูเอาประกันภัยเดิมก็จะตกมาเปนของผูเอาประกันภัยคนใหม
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผูกพันตามสัญญาประกันภัยโดยสมบูรณ  

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

2.1.4  สิทธิเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกัน ภายหลังจากทําสัญญาประกันภัยไปแลว ปรากฏวา 
ผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิย มาตรา 876 วรรคสอง ก็ให
สิทธิแกผูรับประกันภัยในการเรียกใหผูเอาประกันภัยหาหลักประกันอันสมควร เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับประกันภัยวา 
ความเสี่ยงภัยที่มีอยูนั้นจะมิไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะตัวผูเอาประกันภัยก็เปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในการตกลงพิจารณา
รับประกันภัยของผูรับประกันภัยดวย 

2.1.5  สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ถึงแมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนมาแลว แตผูรับ
ประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินตามที่ตกลงกันไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน หรือบุคคลอ่ืนผูไดรับความเสียหายแลวแตกรณี เมื่อผูรับประกันภัยสามารถพิสูจนไดดังกรณีตอไปนี้ อัน
ประกอบดวย 1) ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมาย 2) การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ 3) ผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และ 4) เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความ 
ไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย 

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
 
  ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทกและจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
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2)  การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญ หรือแถลงขอความเท็จ จนทําใหผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยดวยความสําคัญผิดในขอมูลดังกลาว 
ผลตามกฎหมายจะทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิด ดวยการบอกลางได
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เมื่อทราบมูลที่จะเปนเหตุใหบอกลางได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ประกันภัยนั้น สัญญาประกันภัยนั้นจะกลายเปนโมฆะยอนหลังไปตั้งแตวันเร่ิมทําสัญญาประกันภัยทันที 

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา ภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การลอบวางเพลิงเผาทรัพยสินที่เอาประกันภัย การจัดฉากอุบัติเหตุรถชน 
การฉอฉลดวยการสรางพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน 
  
 ตัวอยางที่ 2.7 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ทุจริต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1 ผูรับประกันภัย ขณะเอาประกันภัยโกดังดังกลาววา เปนอาคารสองชั้น เพื่อไดมูลคาประกันสูงข้ึนนั้น เปน
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1 
ที่มีตอผูเอาประกันภัยเปนอันลบลางไป เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพ่ือจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
  
   ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง 
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําข้ึนโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี 
ตามวิสัย และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
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 ตัวอยางที่ 2.8 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลอ เปนคดีที่ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่เอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย อูผูครอบครองรถยนตคันนั้นใหรับผิดฐานละเมิด 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอมที่อูของจําเลยที่ 2 รถยนตจึงอยูในความครอบครองของจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 2 จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไมมีร้ัวรอบขอบชิด และไมไดจัดใหมีผูดูแลรักษารถยนต นับไดวาเปนความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ 2 ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนที่นํารถยนตมาซอม และตั้งแตเปดอูซอมรถมาไมเคยมีรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต 
สูญหาย มิไดเปนหลักประกันวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เมื่อรถยนตสูญหาย และโจทกได
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก 
 

สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา  
แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความระมัดระวัง แมเพียง
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย  
  
 ตัวอยางที่ 2.9 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนคดีที่ผูเสียหาย เปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูขับรถยนตคันที่กอเหตุ ใหรับผิดฐานละเมิด โดยศาลเห็นวา จําเลยขับรถดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงบนถนนที่ลื่น เพราะผิวจราจรเปยก 
และมีเศษดินตกอยูทั่วไป แลวแซงรถยนตคันอ่ืนล้ําเขาไปในชองเดินรถสวนชนรถที่แลนสวนทางมา เปนการขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูที่โดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับอันตรายสาหัส 4 คน และถึงแกความตายในวันเกิดเหตุ 4 คน โดยที่ผูไดรับอันตรายสาหัส รายโจทกรวมที่ 2 
ไดรับบาดเจ็บถึงข้ันกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจําเลย
ในสถานหนัก สวนการที่จําเลยชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนและชวยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
โจทกรวมที่ 1 และที ่2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานีใหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมานที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาติพี่นองของผูตาย 
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเร่ืองที่จําเลยตองรับผิดในทางแพงอยูแลว 

 
เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ

กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ข้ึนโดยผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเอง ดวยเหตุนี้ ผูรับประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความรับผิดได แตจะตอง
ตีความอยางเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยตรงเทานั้น มิใชเพียงเปน 
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2)  การบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริงอันเปน
สาระสําคัญ หรือแถลงขอความเท็จ จนทําใหผูรับประกันภัยตกลงรับประกันภัยดวยความสําคัญผิดในขอมูลดังกลาว 
ผลตามกฎหมายจะทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ ผูรับประกันภัยมีสิทธิปฏิเสธความรับผิด ดวยการบอกลางได
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน เมื่อทราบมูลที่จะเปนเหตุใหบอกลางได หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันทําสัญญา
ประกันภัยนั้น สัญญาประกันภัยนั้นจะกลายเปนโมฆะยอนหลังไปตั้งแตวันเร่ิมทําสัญญาประกันภัยทันที 

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา ภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

คําวา “ทุจริต” มีความหมายถึง การกระทําโดยเจตนา เพื่อแสวงหาประโยชนจากสัญญาประกันภัย
โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ยกตัวอยางเชน การลอบวางเพลิงเผาทรัพยสินที่เอาประกันภัย การจัดฉากอุบัติเหตุรถชน 
การฉอฉลดวยการสรางพยานหลักฐานเท็จ เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินความเปนจริง เปนตน 
  
 ตัวอยางที่ 2.7 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ทุจริต เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับ
ประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 โกดังของโจทกที่ถูกเพลิงไหมเปนอาคารชั้นเดียว แตโจทกแจงเท็จแก
จําเลยที่ 1 ผูรับประกันภัย ขณะเอาประกันภัยโกดังดังกลาววา เปนอาคารสองชั้น เพื่อไดมูลคาประกันสูงข้ึนนั้น เปน
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งกําหนดไววา ความรับผิดเพื่อการสูญหาย หรือการเสียหายของจําเลยที่ 1 
ที่มีตอผูเอาประกันภัยเปนอันลบลางไป เม่ือผูเอาประกันภัยแสดงรายการอันเปนเท็จเพ่ือจะไดมาซึ่งประโยชนตาม
กรมธรรม และเปนการฉอฉลจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 จึงไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทก 
  
   ในการพิจารณาทําความเขาใจคําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” นั้น คงหลีกเลี่ยงมิไดที่
จะตองทําความเขาใจความหมายของคําวา “ประมาทเลินเลอ” เสียกอน ซึ่งความประมาทเลินเลอนั้นมีความหมายถึง 
การกระทําโดยไมเจตนา แตกระทําข้ึนโดยปราศจากความระมัดระวังตามสมควร ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมี 
ตามวิสัย และพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม 
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 ตัวอยางที่ 2.8 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลอ เปนคดีที่ผูรับประกันภัยรถยนตคันที่เอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย อูผูครอบครองรถยนตคันนั้นใหรับผิดฐานละเมิด 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2553 โจทกรับประกันภัยรถยนตไว ตอมา รถยนตไดรับความเสียหาย โจทก
นําเขาซอมที่อูของจําเลยที่ 2 รถยนตจึงอยูในความครอบครองของจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 2 จะตองเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ทั้งตองใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหสูญหาย การที่จําเลยที่ 2 นํารถยนตไปจอดไวบริเวณที่วาง
หนาอู โดยไมมีร้ัวรอบขอบชิด และไมไดจัดใหมีผูดูแลรักษารถยนต นับไดวาเปนความประมาทเลินเลอของจําเลย
ที่ 2 ที่ไมใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหรถยนตสูญหาย แมจําเลยที่ 2 ไดล็อกกุญแจไว อันเปนการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนที่นํารถยนตมาซอม และตั้งแตเปดอูซอมรถมาไมเคยมีรถยนตหาย ก็มิไดเปนการแสดง
ใหเห็นวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปองกันมิใหรถยนตสูญหาย และการที่ไมเคยมีรถยนต 
สูญหาย มิไดเปนหลักประกันวา จําเลยที่ 2 ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เมื่อรถยนตสูญหาย และโจทกได
ชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยไปแลว จําเลยที่ 2 จึงตองชดใชคาเสียหายแกโจทก 
 

สวนกระทําการดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง หมายถึง การกระทําโดยมิไดเจตนา  
แตเปนการกระทําซึ่งบุคคลพึงคาดหมายไดวาอาจกอใหเกิดความเสียหายข้ึน และหากใชความระมัดระวัง แมเพียง
เล็กนอยก็อาจปองกันมิใหเกิดความเสียหายได แตกลับมิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นเลย  
  
 ตัวอยางที่ 2.9 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ความประมาทเลินเลออยางรายแรง เปนคดีที่ผูเสียหาย เปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูขับรถยนตคันที่กอเหตุ ใหรับผิดฐานละเมิด โดยศาลเห็นวา จําเลยขับรถดวยความประมาท
เลินเลออยางรายแรง 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540 จําเลยขับรถดวยความเร็วสูงบนถนนที่ลื่น เพราะผิวจราจรเปยก 
และมีเศษดินตกอยูทั่วไป แลวแซงรถยนตคันอ่ืนล้ําเขาไปในชองเดินรถสวนชนรถที่แลนสวนทางมา เปนการขับรถ
ดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อเปนเหตุใหผูขับและผูที่โดยสารอยูในรถที่แลนสวนทางมา ทั้งเด็กและ
ผูใหญไดรับอันตรายสาหัส 4 คน และถึงแกความตายในวันเกิดเหตุ 4 คน โดยที่ผูไดรับอันตรายสาหัส รายโจทกรวมที่ 2 
ไดรับบาดเจ็บถึงข้ันกะโหลกศีรษะแตกราว มีเลือดออกเหนือเยื่อหุมสมองและตับแตก จึงสมควรที่จะตองลงโทษจําเลย
ในสถานหนัก สวนการที่จําเลยชดใชคาเสียหายแตเพียงบางสวนและชวยออกคารักษาพยาบาลใหฝายผูเสียหาย และ
โจทกรวมที่ 1 และที่ 2 นั้น พอถือเปนเหตุปรานีใหรับโทษสถานเบาได แตไมอาจถือเปนเหตุรอการลงโทษใหได เพราะ
ไมอาจชดเชยกับความสูญเสียและความเจ็บปวดทุกขทรมานที่เกิดแกบรรดาผูไดรับบาดเจ็บ และญาติพี่นองของผูตาย 
และผูไดรับบาดเจ็บได ทั้งเปนเร่ืองที่จําเลยตองรับผิดในทางแพงอยูแลว 

 
เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ

กระทําที่เกือบจะเปนเจตนาแลว จึงไมถือเปนอุบัติเหตุที่กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะใหความคุมครองได มิฉะนั้น
แลวจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย หรือกระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได เมื่อเกิดเหตุการณในลักษณะนี้
ข้ึนโดยผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนเอง ดวยเหตุนี้ ผูรับประกันภัยจึงสามารถปฏิเสธความรับผิดได แตจะตอง
ตีความอยางเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนโดยตรงเทานั้น มิใชเพียงเปน 
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การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

อยางไรก็ดี ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
ในมาตรา 17 ผูรับประกันภัยไมอาจยกเอาความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย  
มาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน 

4)  เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับ
มาตรา 879 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่
จะตองเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
เปนบุคคล หรือทรัพยสินก็ได กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล จึงหมายความถึง
เร่ืองปญหาสุขภาพ ความไมสมบูรณของรางกาย สวนของทรัพยสินจะหมายถึง การลุกไหมดวยตัวเองของพืชผลทาง
การเกษตรบางประเภท เปนตน  

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

ตัวอยางเชน เม็ดมันสําปะหลัง เมื่อกองรวมกันจะเกิดการถายเทความรอนออกมา จนถึงระดับที่
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับสต็อกมัน
สําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหมจาก
ขางเคียงลุกลามมาเผาไหมสต็อกมันสําปะหลังนี้จนไดรับความเสียหาย ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกัน
อัคคีภัยนั้น เพราะไฟไหมในกรณีหลังมิไดเกิดข้ึนจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหมข้ึนมาเอง
ตามธรรมชาติของเม็ดมันสําปะหลังนี ้สามารถขยายความคุมครองเพิ่มเติมไดภายใตภัยเพิ่มที่เรียกวา “ภัยการระอุ” จึง
ถือเปนการที่ไดทําความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งถือวา ทําไดไมขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความไมสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

ถาวินาศภัยเกิดจากบุคคลภายนอก แตผูเอาประกันภัยมิไดไปเรียกรองเอาจากบุคคลภายนอกผูกระทําผิด 
กลับมาเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยแทน และผูรับประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดข้ึนนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง 
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ 
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รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย ไปไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิดนั้น 
ตามจํานวนเงินที่ตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปนั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.10 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิได เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
ซึ่งรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพามา โรงแรมของจําเลยมีหองพัก 48 หอง มีทางเขาออกเพียงทางเดียว 
มีพนักงานปฏิบัติหนาที่ 2 คน อ. ทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย และทําหนาที่เปดหองพักใหแขก 
ทางเขาออกของโรงแรมไมมีแผงเหล็กลอเลื่อน ไมมีไมก้ันรถเขาออก มีเพียงปอมยาม เชนนี้ แสดงวา ขณะ อ. ไปเปด
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนักงาน
เก็บเงินคนเดียวประจําอยูที่เคานเตอรลงทะเบียนเขาพัก ซึ่งยอมเปนที่ประจักษวา บุคคลดังกลาวไมอาจดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกลูกคาได คงทําไดเพียงอํานวยความสะดวกในการเขาพักเทานั้น ทั้งการขับรถเขาออกโรงแรม
สามารถกระทําไดโดยงาย เพราะไมมีแผงก้ัน และจําเลยก็ไมไดจัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภัยวิธีอ่ืนใด ทําใหคนราย 
เขามาภายในหองพักของแขกที่เขามาพักอาศัยไดโดยงาย แมดาบตํารวจ ส. กับ ร. จะล็อกเพียงลูกบิดประตูหองโดย
ไมไดล็อกกลอนประตูและอุปกรณล็อกรูปตัวยูทั้งที่มีอุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็ไมใชเร่ืองผิดปกติวิสัยของคนเขาพัก
อาศัย ไมอาจถือวาเปนความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัย เพราะหากโรงแรมของจําเลยมีการรักษาความ
ปลอดภัยอยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับ
ผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 674 เม่ือโจทกผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนไปตามสัญญา
ประกันภัยแลว ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได 
  

2.1.7  สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทาน้ัน โดยในมาตรา 31 บัญญัติใหผูรับประกันภัยซึ่งไดจายคาเสียหายเบื้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
แลวใหแกผูประสบภัยตามแตกรณี สามารถรับชวงสิทธิในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคล 
ภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยูในรถ 
หรือเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินที่ไดรับชําระไปแลวได เนื่องจากความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการประกันภัยคํ้าจุน 
ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผู เอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยไดทันทวงที 
จึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิดไปกอน 
หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับประกันภัย 
ไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีรถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดยเจตนา หรือ
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย  
ซึ่งเปนผูกอเหตุนั้นเองในภายหลัง  
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2-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

อยางไรก็ดี ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติไวเปนพิเศษ
ในมาตรา 17 ผูรับประกันภัยไมอาจยกเอาความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย  
มาเปนขอตอสู เพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยมิได อันทําใหมีผลบังคับแตกตาง
ออกไปจากบทบัญญตัขิองประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาวขางตน 

4)  เหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบในเนื้อแหงวัตถุที่เอาประกันภัย สําหรับ
มาตรา 879 วรรคสองของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่
จะตองเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยปกติตามสภาพของวัตถุนั้นเอง ทั้งนี้ เนื่องดวยคําวา “วัตถุที่เอาประกันภัย” อาจ
เปนบุคคล หรือทรัพยสินก็ได กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัย ซึ่งเปนบุคคล จึงหมายความถึง
เร่ืองปญหาสุขภาพ ความไมสมบูรณของรางกาย สวนของทรัพยสินจะหมายถึง การลุกไหมดวยตัวเองของพืชผลทาง
การเกษตรบางประเภท เปนตน  

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

ตัวอยางเชน เม็ดมันสําปะหลัง เมื่อกองรวมกันจะเกิดการถายเทความรอนออกมา จนถึงระดับที่
ทําใหเกิดไฟลุกไหมข้ึนมาเองได ไฟไหมจากสาเหตุนี้จะไมคุมครองใหภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับสต็อกมัน
สําปะหลังที่เอาประกันภัยไว เพราะเกิดข้ึนเนื่องจากความไมสมประกอบของเม็ดมันสําปะหลังเอง แตถาเกิดไฟไหมจาก
ขางเคียงลุกลามมาเผาไหมสต็อกมันสําปะหลังนี้จนไดรับความเสียหาย ก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกัน
อัคคีภัยนั้น เพราะไฟไหมในกรณีหลังมิไดเกิดข้ึนจากตัววัตถุนั้นเองดังในกรณีแรก อยางไรก็ตาม การลุกไหมข้ึนมาเอง
ตามธรรมชาติของเม็ดมันสําปะหลังนี ้สามารถขยายความคุมครองเพิ่มเติมไดภายใตภัยเพิ่มที่เรียกวา “ภัยการระอุ” จึง
ถือเปนการที่ไดทําความตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ซึ่งถือวา ทําไดไมขัดตอหลักกฎหมายเร่ืองความไมสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

ถาวินาศภัยเกิดจากบุคคลภายนอก แตผูเอาประกันภัยมิไดไปเรียกรองเอาจากบุคคลภายนอกผูกระทําผิด 
กลับมาเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยแทน และผูรับประกันภัยเห็นวา เหตุที่เกิดข้ึนนั้นอยูภายในเงื่อนไขความคุมครอง 
จึงไดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน แลวแตกรณี เชนนี้ใหผูรับประกันภัยสามารถ 
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รับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย ไปไลเบี้ยเอาคาสินไหมทดแทนกลับคืนมาจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิดนั้น 
ตามจํานวนเงินที่ตนไดชดใชคาสินไหมทดแทนไปนั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.10 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาประกันวินาศภัยรับชวงสิทธิได เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
ซึ่งรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูกระทําละเมิด ใหรับผิดตามกฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10154/2558 จําเลยประกอบธุรกิจโรงแรมจึงมีหนาที่ตองรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากไดพามา โรงแรมของจําเลยมีหองพัก 48 หอง มีทางเขาออกเพียงทางเดียว 
มีพนักงานปฏิบัติหนาที่ 2 คน อ. ทําหนาที่เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย และทําหนาที่เปดหองพักใหแขก 
ทางเขาออกของโรงแรมไมมีแผงเหล็กลอเลื่อน ไมมีไมก้ันรถเขาออก มีเพียงปอมยาม เชนนี้ แสดงวา ขณะ อ. ไปเปด
หองพักใหแขกจะไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตรา หรือดูแลรักษาความปลอดภัย คงมีเพียงพนักงาน
เก็บเงินคนเดียวประจําอยูที่เคานเตอรลงทะเบียนเขาพัก ซึ่งยอมเปนที่ประจักษวา บุคคลดังกลาวไมอาจดูแลรักษา
ความปลอดภัยใหแกลูกคาได คงทําไดเพียงอํานวยความสะดวกในการเขาพักเทานั้น ทั้งการขับรถเขาออกโรงแรม
สามารถกระทําไดโดยงาย เพราะไมมีแผงก้ัน และจําเลยก็ไมไดจัดใหมีวิธีรักษาความปลอดภัยวิธีอ่ืนใด ทําใหคนราย 
เขามาภายในหองพักของแขกที่เขามาพักอาศัยไดโดยงาย แมดาบตํารวจ ส. กับ ร. จะล็อกเพียงลูกบิดประตูหองโดย
ไมไดล็อกกลอนประตูและอุปกรณล็อกรูปตัวยูทั้งที่มีอุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู ก็ไมใชเร่ืองผิดปกติวิสัยของคนเขาพัก
อาศัย ไมอาจถือวาเปนความผิดของคนเดินทางหรือแขกอาศัย เพราะหากโรงแรมของจําเลยมีการรักษาความ
ปลอดภัยอยางเพียงพอ ก็ยอมเปนการยากที่คนรายจะสามารถเขาไปภายในหองพักของลูกคาได จําเลยจึงตองรับ
ผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 674 เม่ือโจทกผูรับประกันภัยจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประโยชนไปตามสัญญา
ประกันภัยแลว ยอมรับชวงสิทธิมาเรียกรองเอาจากจําเลยได 
  

2.1.7  สิทธิในการไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืนเฉพาะตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 เทาน้ัน โดยในมาตรา 31 บัญญัติใหผูรับประกันภัยซึ่งไดจายคาเสียหายเบื้องตน หรือคาสินไหมทดแทนไป
แลวใหแกผูประสบภัยตามแตกรณี สามารถรับชวงสิทธิในกรณีที่ความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคล 
ภายนอก หรือเกิดข้ึนเพราะความจงใจ หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาของรถ ผูขับข่ีรถ ผูซึ่งอยูในรถ 
หรือเรียกใหผูประสบภัยคืนเงินที่ไดรับชําระไปแลวได เนื่องจากความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกทั่วไปวา การประกันภัยรถยนตภาคบังคับนั้น มีลักษณะคลายกับการประกันภัยคํ้าจุน 
ซึ่งจําตองพิสูจนความรับผิดของผู เอาประกันภัยดวย แตเพื่อใหสามารถคุมครองแกผูประสบภัยไดทันทวงที 
จึงกําหนดใหผูรับประกันภัยจําตองชดใชคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัย โดยไมจําตองพิสูจนความผิดไปกอน 
หลังจากที่ไดพิสูจนความผิดเรียบรอยแลว หากมิใชเปนความรับผิดของผูเอาประกันภัย จึงใหสิทธิแกผูรับประกันภัย 
ไปไลเบี้ยจากบุคคลภายนอกผูกระทําความผิด หรือผูเอาประกันภัย ผูขับข่ีรถ หรือผูอยูในรถ ซึ่งกระทําโดยเจตนา หรือ
โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือกระทั่งไปเรียกเงินคาเสียหายเบื้องตนนั้นคืนมาจากผูประสบภัย  
ซึ่งเปนผูกอเหตุนั้นเองในภายหลัง  
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 ตัวอยางที่ 2.11 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืน เปนคดีที่ผูรับประกันภัยซึ่งมีสิทธิ 
ไลเบี้ยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559 ช. เอาประกันภัยรถจักรยานยนตไวกับโจทก เปนการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 7 บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตอง 
จัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่โจทกรับ
ประกันภัยไว โจทกตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไม
ตองรอการพิสูจนความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 และ 25 เม่ือไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไป
แลวเปนจํานวนเทาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 
31 อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเร่ืองโจทกรับชวงสิทธิของ
ผูประสบภัยมาฟองไลเบี้ยเอาแกจําเลย ทั้งไมเขาเหตุที่จะรับชวงสิทธิไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะผูประสบภัย
ไมใชผูเอาประกันภัย  

2.1.8  สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเกิด
มีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ได สวนคําวา “โดยไมชักชา” นั้น คงตองดูพฤติการณตามความเหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 หรือบทบัญญัติมาตราอ่ืนใด
ของกฎหมายมิไดกําหนดเลยวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้ จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 
เพียงแตระบุไวในมาตรา 881 วรรคสอง ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน อันเกิดข้ึนแกตนเอง เนื่องจาก
การแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควรเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.12 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง แมไดรับแจงลาชาก็ยังคงตองรับผิดอยูดี เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัยใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2501 รถยนตสวนบุคคลซึ่งเจาของใหเชาไปใช โดยไมไดเอาไปทําเปนรถยนต
ประเภทสาธารณะ ยอมยังคงเปนรถยนตสวนบุคคลอยู การที่ผูเอาประกันภัยบอกกลาวแกผูรับประกันภัยเร่ืองวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นชักชาน้ัน หาเปนเหตุใหผูรับประกันภัยพนความรับผิดจากสัญญาประกันภัยไม แตเปนสิทธิที่จําเลยผูรับ
ประกันภัยจะเรียกรองเอาจากโจทกผูเอาประกันภัย เปนสวนหนึ่งตามความเสียหายที่เกิดแกจําเลย พิพากษากลับให
จําเลยใชคาเสียหายแกโจทก 

 
2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา

ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคสอง “ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดี ถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวน เพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสุดลง”  
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-29 

 

 

  2.2  หนาที่ของผูรับประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 2) หนาที่ใชความระมัดระวัง
อันสมควร 3) หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย 4) หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว และ 5) หนาที่ออกคาใชจาย
ในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย  

2.2.1  หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการตอบแทนผูเอาประกันภัยที่จะไดชําระ หรือไดชําระ
เบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันใหแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผูรับชวงทรัพย หรือกระทั่งบุคคลภายนอก 
ผูไดรับความเสียหาย แลวแตกรณี อันเนื่องมาจากภัยหรือเหตุที่คุมครองภายใตสัญญาประกันภัย ซึ่งไดเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

2.2.2  หนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควร แมผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง อัน
เปนสาระสําคัญ หรือไมแถลงขอความเท็จตอผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
ทําใหผูรับประกันภัยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกลางใหสัญญาประกันภัยกลายเปนโมฆะไดนั้น แตกฎหมายก็ยัง
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควรในการตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยตามวิสัย และพฤติการณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย หากละเลย ผูรับประกันภัยไมอาจใชสิทธิบอก
ลางนั้นได สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลบังคับตอไปอยางสมบูรณ ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา มาตรา 866  

“ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปนความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอัน
สมบูรณ”  

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

หนึ่งฉบับที่มีขอความตรงตามสัญญาประกันภัยที่ทําไวใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรองขอหรือไมก็ตาม มิฉะนั้น คูสัญญาประกันภัยไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได หากปราศจาก
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนั้น ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
ฝายผูรับประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชําระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสัญญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได 

ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-28     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

 ตัวอยางที่ 2.11 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิไลเบี้ย หรือเรียกเงินคืน เปนคดีที่ผูรับประกันภัยซึ่งมีสิทธิ 
ไลเบี้ยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยผูกระทําผิดใหรับผิดตาม
กฎหมาย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2122/2559 ช. เอาประกันภัยรถจักรยานยนตไวกับโจทก เปนการเอาประกันภัย
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมาตรา 7 บังคับใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตอง 
จัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัย หากมีความเสียหายเกิดข้ึนแกผูประสบภัยจากรถที่โจทกรับ
ประกันภัยไว โจทกตองจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยใหเสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับคํารองขอ โดยไม
ตองรอการพิสูจนความผิด ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 20 และ 25 เม่ือไดจายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัยไป
แลวเปนจํานวนเทาใด โจทกมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูกระทําใหเกิดความเสียหายได ตามมาตรา 
31 อันเปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวเปนการเฉพาะ มิใชเปนเร่ืองโจทกรับชวงสิทธิของ
ผูประสบภัยมาฟองไลเบี้ยเอาแกจําเลย ทั้งไมเขาเหตุที่จะรับชวงสิทธิไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 เพราะผูประสบภัย
ไมใชผูเอาประกันภัย  

2.1.8  สิทธิเรียกใหใชคาสินไหมทดแทน เน่ืองจากการแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร เมื่อเกิด
มีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน เปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนจะตอง
แจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา โดยมิไดมีขอกําหนดโดยชัดแจงวา การแจงตองทําเปนหนังสือ จึงสามารถ
ทําดวยวาจาก็ได สวนคําวา “โดยไมชักชา” นั้น คงตองดูพฤติการณตามความเหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป 

อยางไรก็ตาม เนื่องดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 881 หรือบทบัญญัติมาตราอ่ืนใด
ของกฎหมายมิไดกําหนดเลยวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้ จะทําใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได 
เพียงแตระบุไวในมาตรา 881 วรรคสอง ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทน อันเกิดข้ึนแกตนเอง เนื่องจาก
การแจงเหตุลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควรเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.12 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง แมไดรับแจงลาชาก็ยังคงตองรับผิดอยูดี เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัยใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1002/2501 รถยนตสวนบุคคลซึ่งเจาของใหเชาไปใช โดยไมไดเอาไปทําเปนรถยนต
ประเภทสาธารณะ ยอมยังคงเปนรถยนตสวนบุคคลอยู การที่ผูเอาประกันภัยบอกกลาวแกผูรับประกันภัยเร่ืองวินาศภัย
ที่เกิดขึ้นชักชาน้ัน หาเปนเหตุใหผูรับประกันภัยพนความรับผิดจากสัญญาประกันภัยไม แตเปนสิทธิที่จําเลยผูรับ
ประกนัภัยจะเรียกรองเอาจากโจทกผูเอาประกันภัย เปนสวนหนึ่งตามความเสียหายที่เกิดแกจําเลย พิพากษากลับให
จําเลยใชคาเสียหายแกโจทก 

 
2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา

ประกันภัยตองคําพิพากษาใหลมละลาย เวนแตผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนแลว ดังที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคสอง “ถาผูเอาประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแกเร่ือง แตกระนั้นก็ดี ถาเบี้ยประกันภัยไดสงแลวเต็มจํานวน เพื่ออายุประกันภัย
เปนระยะเวลามากนอยเทาใดไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยบอกเลิกสัญญากอนระยะเวลานั้นสุดลง”  
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-29 

 

 

  2.2  หนาที่ของผูรับประกันภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 2) หนาที่ใชความระมัดระวัง
อันสมควร 3) หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย 4) หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว และ 5) หนาที่ออกคาใชจาย
ในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย  

2.2.1  หนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน เพื่อเปนการตอบแทนผูเอาประกันภัยที่จะไดชําระ หรือไดชําระ
เบี้ยประกันภัยใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันใหแกผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัย หรือผูรับชวงทรัพย หรือกระทั่งบุคคลภายนอก 
ผูไดรับความเสียหาย แลวแตกรณี อันเนื่องมาจากภัยหรือเหตุที่คุมครองภายใตสัญญาประกันภัย ซึ่งไดเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย 

2.2.2  หนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควร แมผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผยขอความจริง อัน
เปนสาระสําคัญ หรือไมแถลงขอความเท็จตอผูรับประกันภัย มิฉะนั้นแลวจะสงผลทําใหสัญญาประกันภัยตกเปนโมฆียะ 
ทําใหผูรับประกันภัยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกลางใหสัญญาประกันภัยกลายเปนโมฆะไดนั้น แตกฎหมายก็ยัง
กําหนดใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ใชความระมัดระวังอันสมควรในการตรวจสอบขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยตามวิสัย และพฤติการณของบุคคลผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย หากละเลย ผูรับประกันภัยไมอาจใชสิทธิบอก
ลางนั้นได สัญญาประกันภัยก็ยังคงมีผลบังคับตอไปอยางสมบูรณ ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา มาตรา 866  

“ถาผูรับประกันภัยไดรูขอความจริงดั่งกลาวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรูวา ขอแถลงความเปนความเท็จ
ก็ดี หรือควรจะไดรูเชนนั้น หากใชความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายไดแตวิญูชนก็ดี ทานใหฟงวาสัญญานั้นเปนอัน
สมบูรณ”  

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

หนึ่งฉบับที่มีขอความตรงตามสัญญาประกันภัยที่ทําไวใหแกผูเอาประกันภัยเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน ถึงแมผูเอา
ประกันภัยจะรองขอหรือไมก็ตาม มิฉะนั้น คูสัญญาประกันภัยไมสามารถฟองรองบังคับคดีกันได หากปราศจาก
หลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิด หรือของตัวแทนฝายนั้น ซึ่งฝายที่ตองรับผิดนี้อาจจะเปนไดทั้ง
ฝายผูรับประกันภัย หากปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัย หรือฝายผูเอาประกันภัย หากปฏิเสธไมชําระเบี้ย
ประกันภัย เพราะคูสัญญาสองฝายตางมีหนาที่จะตองตอบแทนซึ่งกันและกัน หลักฐานที่เปนหนังสือดังกลาว อาจเปน
กรมธรรมประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินก็ได 

ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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ดังนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวประกอบการฟองรองอีกตอไป 
  
 ตัวอยางที่ 2.13 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีประกันภัยถือเปนคดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอางวา 
เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทําข้ึน
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (3)  
  

ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ตลอดจน
ขอความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย 
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2 
และถือเปนหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได 
  
 ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังที่ได
มีสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรม
ประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม
สัญญาประกันภัย ฟองผูรับประกันภัย ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย โดยไมมีขอโตแยงวา 
เงื่อนไขตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย ไมตรงกับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย จึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิด
ของผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได  
  

 2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 30/1 

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-31 

 

 

 ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด 

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
กรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตที่เชาซื้อไปแลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาที่เคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวา 
รถยนตที่เชาซื้อสูญหาย การกระทําของผูเอารถยนตที่เชาซ้ือไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย 
สมควรที่ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด 
ผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวา ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 

 
2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย

มาแลวเต็มจํานวนเงินตามระยะเวลาความคุมครอง ซึ่งโดยทั่วไปมักกําหนดไวที่หนึ่งป ตอมา หากปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ข้ึน ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย 2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปน
โมฆียะ 3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 5) เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลา
คุมครอง และ 6) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย
ไมไดรับความเห็นชอบ  

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน เปนกรณีที่ภายหลังไดเกิดความเสียหายข้ึนมาแลว 
ผูรับประกันภัยพบวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว
ตั้งแตตนนั้นมีราคาสูงเกินไปมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนลงได แตมีเงื่อนไขวา 
ผูรับประกันภัยจําตองคืนเบี้ยประกันภัยสวนเกิน พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทนดวย4 
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
4 เพิ่งอาง มาตรา 874 
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2-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

ดังนั้น คดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทกยื่นฟองผูรับประกันภัยเปนจําเลยจึงเปนคดีผูบริโภคไมจําตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดังกลาวประกอบการฟองรองอีกตอไป 
  
 ตัวอยางที่ 2.13 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีประกันภัยถือเปนคดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอา
ประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชน 
มาเรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอางวา 
เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทําข้ึน
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (3)  
  

ทั้งนี้ กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัย ตลอดจน
ขอความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองเปนไปตามแบบ และ
ขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลว แตถึงแมผูรับประกันภัยจะไดออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยผิดไปจากแบบและขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไวแลว หรือไมไดยื่นขอรับความเห็นชอบไวเลย 
ก็ตาม ผูรับประกันภัยก็มิอาจยกเหตุดังกลาวปฏิเสธความรับผิดตอผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หรือบุคคลภายนอกได2 
และถือเปนหลักฐานที่เปนหนังสือซึ่งมีผลใชบังคับได 
  
 ตัวอยางที่ 2.14 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง หลักฐานเปนหนังสือ เปนคดีที่ผูรับประโยชน เปนโจทกฟอง
เรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2545 กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสาร ซึ่งผูรับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังที่ได
มีสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบกรมธรรม
ประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น การที่ผูรับประโยชนตาม
สัญญาประกันภัย ฟองผูรับประกันภัย ใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัย โดยไมมีขอโตแยงวา 
เงื่อนไขตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย ไมตรงกับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย จึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิด
ของผูรับประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได  
  

 2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
มาตรา 30/1 

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-31 

 

 

 ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด 

ชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัย และเงื่อนไขแหง
กรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตที่เชาซื้อไปแลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาที่เคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวา 
รถยนตที่เชาซื้อสูญหาย การกระทําของผูเอารถยนตที่เชาซื้อไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย 
สมควรที่ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอพนักงาน
สอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตที่เชาซื้อในความผิดฐานลักทรัพย หลังจากเกิดเหตุนานถึง 6 เดือน อาจเกิด 
ผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวา ผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหมทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 

 
2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย

มาแลวเต็มจํานวนเงินตามระยะเวลาความคุมครอง ซึ่งโดยทั่วไปมักกําหนดไวที่หนึ่งป ตอมา หากปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ข้ึน ผูรับประกันภัยมีหนาที่จําตองคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยกรณี 1) เมื่อผูเอา
ประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย 2) เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปน
โมฆียะ 3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน 4) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับ
ประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 5) เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลา
คุมครอง และ 6) เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย
ไมไดรับความเห็นชอบ  

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

3) เมื่อผูรับประกันภัยขอลดคาสินไหมทดแทน เปนกรณีที่ภายหลังไดเกิดความเสียหายข้ึนมาแลว 
ผูรับประกันภัยพบวา ราคาแหงมูลประกันภัยที่กําหนดเปนจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว
ตั้งแตตนนั้นมีราคาสูงเกินไปมาก เมื่อเปรียบเทียบราคาแหงมูลประกันภัยในเวลาเมื่อเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัย
มีสิทธิขอลดจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่จะชดใชใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนลงได แตมีเงื่อนไขวา 
ผูรับประกันภัยจําตองคืนเบี้ยประกันภัยสวนเกิน พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูเอาประกันภัยเปนการตอบแทนดวย4 
 
 

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
4 เพิ่งอาง มาตรา 874 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-32     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอก 
เลิกสัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณีผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ย
ประกันภัยมาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 877 วรรคสอง “อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการ
ตีราคาเชนวานั้น 

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อที่ 

จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับประกันภัย
มีหนาที่ตองรับผิดชอบดวย แมกฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนหลักประมาณการราคา
ที่ถูกตอง แตพึงตระหนักวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
วันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุทิ้งชวงหางออกมา 
มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงข้ึน หรือลดลงแลวแตกรณี ถาปรากฏวา ราคา
ทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง การชดใชคา
สินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคาทรัพยสินนั้นต่ํากวา 
กลายเปนวา ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยสูงเกินไป ก็จะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่แทจริง ไมเกินกวาจํานวน
เงินเอาประกันภัย  
 
 
 
 
 
 

5 เพิ่งอาง มาตรา 876 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 วรรคส่ี  
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 ตัวอยางที่ 2.15 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง คาใชจายในการตีราคาวินาศภัย เปนคดีที่ผูรับประกันภัย ซึ่งรับชวง
สิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยบุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย 
ซึ่งโจทกผูรับประกันภัยตองเปนผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เงินดังกลาวได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 878 
 

3. สิทธิและหนาท่ีของผูรับประโยชน 
 หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน แตถาผูเอาประกันภัยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับประโยชน ซึ่งเรียกวา 
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนี้ 
  3.1  สิทธิของผูรับประโยชน ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อไดแสดงเจตนา
แลว 2) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย และ  
3) สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

3.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเม่ือไดแสดงเจตนาแลว เนื่องดวยผูรับประโยชนเปน
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย คร้ันเมื่อมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืนเกิดข้ึนในอนาคตดังที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัย สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติเหมือนอยางเชนผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาประกันภัยโดยตรง ผูรับประโยชนนั้นจําตองแสดงเจตนา 
ตกลงที่จะรับเอาสิทธิเรียกรองนั้นตอผูรับประกันภัยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเงิน
จํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
เพียงมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจึงยังไมเพียงพอใหเกิดสิทธิดังวานั้นแกผูรับประโยชนข้ึนมาได ทั้งนี้ การแสดง
เจตนาดังกลาวของผูรับประโยชนนั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน อาจกระทําดวยวาจา หรือดวย
ลายลักษณอักษรก็ได 

อนึ่ง ถึงแมระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยจะไดถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืน ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอ่ืน หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด  
  
 ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกันภัย จําเลยเปนผูเอาประกันภัย โดยมี ง. บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน ตอเม่ือ ง. ไดแสดง 
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4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอก 
เลิกสัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณีผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ย
ประกันภัยมาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

“มาตรา 877 วรรคสอง “อันจํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย
นั้นไดเกิดข้ึน อนึ่งจํานวนเงินซึ่งไดเอาประกันภัยไวนั้น ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณอันถูกตองในการ
ตีราคาเชนวานั้น 

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อที่ 

จะไดราคาของความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง มิฉะนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปได โดยที่คาใชจายในการตีราคานี้ ผูรับประกันภัย
มีหนาที่ตองรับผิดชอบดวย แมกฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องตนวา จํานวนเงินเอาประกันภัยเปนหลักประมาณการราคา
ที่ถูกตอง แตพึงตระหนักวา การคํานวณจํานวนเงินประกันภัยจะประเมินจากมูลคาของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใน
วันที่ทําประกันภัย เพื่อคุมครองความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนในอนาคต หลังจากนั้น หากวันที่เกิดเหตุทิ้งชวงหางออกมา 
มูลคาทรัพยสินนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งในทางที่สูงข้ึน หรือลดลงแลวแตกรณี ถาปรากฏวา ราคา
ทรัพยสินนั้นในวันที่เกิดความเสียหายสูงกวา ถือวาผูเอาประกันภัยไดทําประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง การชดใชคา
สินไหมทดแทนตองเขาหลักเกณฑการเฉลี่ยตามที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย แตถาราคาทรัพยสินนั้นต่ํากวา 
กลายเปนวา ผูเอาประกันภัยทําประกันภัยสูงเกินไป ก็จะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่แทจริง ไมเกินกวาจํานวน
เงินเอาประกันภัย  
 
 
 
 
 
 

5 เพิ่งอาง มาตรา 876 วรรคหนึ่ง 
6 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 วรรคส่ี  
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 ตัวอยางที่ 2.15 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง คาใชจายในการตีราคาวินาศภัย เปนคดีที่ผูรับประกันภัย ซึ่งรับชวง
สิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลยบุคคลภายนอกผูกระทําผิดใหรับผิด 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2558 คาประเมินความเสียหายของรถ เปนคาใชจายในการตีราคาวินาศภัย 
ซึ่งโจทกผูรับประกันภัยตองเปนผูออกคาใชจาย โจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย จึงไมอาจเรียกรอง
เงินดังกลาวได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 878 
 

3. สิทธิและหนาท่ีของผูรับประโยชน 
 หากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลคนเดียวกับผูรับประโยชน สิทธิและหนาที่ของผูเอาประกันภัยตามสัญญา
ประกันภัยก็จะเปนเฉกเชนเดียวกัน แตถาผูเอาประกันภัยมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับประโยชน ซ่ึงเรียกวา 
“สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก” อันกอใหเกิดสิทธิ และหนาที่ของผูรับประโยชนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังนี้ 
  3.1  สิทธิของผูรับประโยชน ประกอบดวย 1) สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเมื่อไดแสดงเจตนา
แลว 2) สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย และ  
3) สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

3.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนตอเม่ือไดแสดงเจตนาแลว เนื่องดวยผูรับประโยชนเปน
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย คร้ันเมื่อมีวินาศภัย หรือเหตุอยางอ่ืนเกิดข้ึนในอนาคตดังที่กําหนดไวในสัญญา
ประกันภัยแกวัตถุที่เอาประกันภัย สิทธิที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหนั้นจะมิไดเกิดข้ึนโดย
อัตโนมัติเหมือนอยางเชนผูเอาประกันภัยซึ่งเปนคูสัญญาประกันภัยโดยตรง ผูรับประโยชนนั้นจําตองแสดงเจตนา 
ตกลงที่จะรับเอาสิทธิเรียกรองนั้นตอผูรับประกันภัยเสียกอน เมื่อถึงเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือเงิน
จํานวนหนึ่งตามที่ตกลงกันข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะไดทําการชดใชใหแกผูรับประโยชนโดยตรงไดเลย ดังนั้น การ
เพียงมีชื่อระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจึงยังไมเพียงพอใหเกิดสิทธิดังวานั้นแกผูรับประโยชนข้ึนมาได ทั้งนี้ การแสดง
เจตนาดังกลาวของผูรับประโยชนนั้น มิไดมีขอกําหนดทางกฎหมายระบุไวอยางชัดเจน อาจกระทําดวยวาจา หรือดวย
ลายลักษณอักษรก็ได 

อนึ่ง ถึงแมระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุที่เอาประกันภัยจะไดถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืน ไมวาจะ
ดวยผลบังคับทางพินัยกรรม หรือทางกฎหมายอ่ืน หรือดวยผลบังคับทางขอตกลงทางสัญญาใดก็ตาม อันสงผลทําให
สิทธิตามสัญญาประกันภัยนี้ตองถูกโอนตามไปดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 ก็ไมกระทบถึง
สิทธิของผูรับประโยชนที่ไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาประกันภัยนี้ตอผูรับประกันภัยแลวแตประการใด  
  
 ตัวอยางที่ 2.16 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สัญญาเพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก เปนคดีที่ผูรับประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูเอาประกันภัย ใหคืนคาสินไหมทดแทน เพื่อจะนําไปจายใหแกผูรับประโยชนแทน 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1112/2545 สัญญาประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทก
เปนผูรับประกันภัย จําเลยเปนผูเอาประกันภัย โดยมี ง. บุคคลภายนอกเปนผูรับประโยชน เปนการทําสัญญาเพ่ือ
ประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน ตอเม่ือ ง. ไดแสดง 
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เจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใชเพียงแตมีชื่อเปนผูรับ
ประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยทันที  
  ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง. ไดแสดงเจตนาตอโจทก เพื่อเขาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยกอนที่โจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมีสิทธิใดๆ ตามกรมธรรมประกันภัย เมื่อ
สิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบรูณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับประโยชนที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การที่จําเลยไดรับ
เงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 406 
  
  3.1.2  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย ถึงแมกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่ 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวก็ตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และที่แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 30/1 ใหสิทธิแกผูรับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
ประกันภัยในการเลือกใหผูรับประกันภัยรับผิด ดังนี้ 

1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวน ขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

1)  กรณีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมวาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงข้ึนมา
ก็ตาม ผูรับประกันภัยลวนมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได อันสงผลทําใหสิทธิที่จะไดรับการชดใชคา
สินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย7 แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิดของผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอ่ืน 
กระทําผิดในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

2)  กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนมาจากความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย) มีสิทธิออกคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใช 
 

 
7 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง 
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คาสินไหมทดแทนได อันสงผลทําใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นตอง
ระงับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนคําสั่งนั้น8  
 3.2  หนาที่ของผูรับประโยชน คือ มีหนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัยเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดข้ึนตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
สิทธิปฏิเสธความรับผิดได9 เวนแตจะไดมีการระบุไวเชนนั้นโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.17 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิในการบอกกลาวลาชา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหาย และ
ขอใหใชคาทดแทนตามสัญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
9 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881 
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เจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 มิใชเพียงแตมีชื่อเปนผูรับ
ประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยทันที  
  ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง. ไดแสดงเจตนาตอโจทก เพื่อเขาเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยกอนที่โจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมีสิทธิใดๆ ตามกรมธรรมประกันภัย เมื่อ
สิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบรูณตามกฎหมาย จําเลยในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทก ยอมเปนผูรับประโยชนที่
จะไดรับคาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การที่จําเลยไดรับ
เงินคาสินไหมทดแทนจากโจทก จึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 406 
  
  3.1.2  สิทธิใหผูรับประกันภัยตองรับผิดในแบบ หรือขอความของเอกสารที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
ประกันภัย ถึงแมกรมธรรมประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายตางๆ ตลอดจนขอความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวน ซึ่งผูรับประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้นไมถูกตองตามแบบ และขอความที่ 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวก็ตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 29 และที่แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 30/1 ใหสิทธิแกผูรับประโยชนเชนเดียวกับผูเอา
ประกันภัยในการเลือกใหผูรับประกันภัยรับผิด ดังนี้ 

1)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ออกแตกตางนั้น หรือ 
2)  ใหผูรับประกันภัยปฏิบัติตามแบบ หรือขอความที่ไดรับความเห็นชอบ 
3)  ใหตีความที่เปนคุณแกตนเอง หากขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวน ขัดกับ

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

1)  กรณีผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมวาผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชน หรือทั้งคูรวมสมคบกันเปนผูกระทําการทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงข้ึนมา
ก็ตาม ผูรับประกันภัยลวนมีสิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได อันสงผลทําใหสิทธิที่จะไดรับการชดใชคา
สินไหมทดแทน หรือจํานวนเงินใหของผูรับประโยชนพลอยสูญสิ้นไปดวย7 แตทั้งนี้ จะตองเปนการกระทําผิดของผูเอา
ประกันภัย หรือผูรับประโยชนเองเทานั้น ถึงจะมีผลบังคับตามกฎหมายนี้ได มิไดหมายความรวมไปถึงบุคคลอ่ืน 
กระทําผิดในนามของผูเอาประกันภัย หรือของผูรับประโยชน หรือทั้งคูแตประการใด เวนแตจะไดกําหนดเอาไวเปน
อยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

2)  กรณีนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใชคาสินไหมทดแทน เนื่องดวยไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนถึงเหตุอันควรสงสัยวา วินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึนมาจากความทุจริตของผูเอาประกันภัย หรือผูรับ
ประโยชน นายทะเบียน (เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผูซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย) มีสิทธิออกคําสั่งใหผูรับประกันภัยงดใช 
 

 
7 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 879 วรรคหนึ่ง 
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คาสินไหมทดแทนได อันสงผลทําใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนนั้นตอง
ระงับไปจนกวาจะถูกเพิกถอนคําสั่งนั้น8  
 3.2  หนาที่ของผูรับประโยชน คือ มีหนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดวินาศภัยเชนเดียวกับผูเอาประกันภัยในการ
แจงเหตุแหงภัยที่คุมครองซึ่งเกิดข้ึนตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา หากไดแจงเหตุลาชา ผลทางกฎหมาย เพียงบัญญัติ
ใหผูรับประกันภัยมีสิทธิเรียกคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจงเหตุลาชาดังกลาวเทานั้น โดยไมมี
สิทธิปฏิเสธความรับผิดได9 เวนแตจะไดมีการระบุไวเชนนั้นโดยชัดแจงในกรมธรรมประกันภัยแลวเทานั้น  
  
 ตัวอยางที่ 2.17 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง สิทธิในการบอกกลาวลาชา เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2179/2526 ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหาย และ
ขอใหใชคาทดแทนตามสัญญา ถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลว ทั้งเงื่อนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถาผูเอา
ประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร ผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิด กลับกําหนดไววา อาจเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการไมแจงใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
9 อางแลว เชิงอรรถที่ 3, มาตรา 881 
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 2) 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มีอยูทั้งสิ้น 6 
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล  
  สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปน
คนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับตัวแทนประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้ 
  หมวดที่ 4 เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย  
  ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
3) หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต  
  1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก 
   1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช-
บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
 
 10 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4 

2) ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายถึง ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกัน
วินาศภัยกับบริษัท  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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4) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
  กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ตัวแทนประกันวินาศภัย คือ ผูซึ่งผูรับประกันภัย (บริษัท) มอบหมายใหเปนตัวแทนของตน 
ในการชักชวนใหบุคคลเขามาทําสัญญาประกันภัย โดยมีคาบําเหน็จ เพียงแตตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นจะตองมี
คุณสมบัติ และไดรับใบอนญุาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติมเสียกอน11 มิฉะนั้นแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ12 
  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม13 ดังตอไปนี้  

คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตามหลักสูตร 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนนายหนาประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7)  มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
   (ข) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
   (ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
   (ง) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 108/4 
มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตามกฎหมายวา
ดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาต 

พ.ศ .  2551 พระราชบัญญัติ

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัต ิ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน 
ปัจจุบัน โดยได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัต ิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบญัญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีอยู่ทั้งสิ้น 6 หมวด 
และ 1 บทเฉพาะกาล

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 2) 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

1. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ประเทศไทยมีกฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เปนคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน โดยไดถูกแกไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  มีอยูทั้งสิ้น 6 
หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล  
  สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนที่ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งเปน
คนกลางประกันภัยควรตองทราบ ภายใตหมวดที่ 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย เฉพาะใน
สวนที่เก่ียวกับตัวแทนประกันวินาศภัยเทานั้น และหมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย โดยสรุปได ดังนี้ 
  หมวดที่ 4 เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย  
  ประกอบดวย 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย 
3) หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต 4) สิทธิและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
และ 5) การสิ้นสุดของใบอนุญาต  
  1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ10 ไดแก 
   1) บริษัท หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราช-
บัญญัตินี้ และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
 
 10 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 4 

2) ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายถึง ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกัน
วินาศภัยกับบริษัท  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-37 

 

 

4) นายทะเบียน หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย 
  กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ตัวแทนประกันวินาศภัย คือ ผูซึ่งผูรับประกันภัย (บริษัท) มอบหมายใหเปนตัวแทนของตน 
ในการชักชวนใหบุคคลเขามาทําสัญญาประกันภัย โดยมีคาบําเหน็จ เพียงแตตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นจะตองมี
คุณสมบัติ และไดรับใบอนญุาตใหเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติมเสียกอน11 มิฉะนั้นแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ12 
  1.2  คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม13 ดังตอไปนี้  

คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) ประกาศกําหนด หรือสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยไดตามหลักสูตร 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด 

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนนายหนาประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

7)  มีประวัติเสียหาย ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
   (ข) เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
   (ค) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่ไลออก ปลดออก หรือใหออก 
   (ง) เคยถูกลงโทษหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามมาตรา 108/3 มาตรา 108/4 
มาตรา 108/5 ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย มาตรา 114/3 มาตรา 114/4 มาตรา 114/5 ตามกฎหมายวา
ดวยประกันชีวิต และมาตรา 347 ตามประมวลกฎหมายอาญา เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาต 
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   (จ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 
การเงิน การลงทนุ และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 
หาปกอนวันยืน่คําขอรับใบอนุญาต 
   8) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

(ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผดิชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 (ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 1.3  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต แยกออกพิจารณาได 
ดังนี้  
1.3.1  การขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน พรอมดวยหนังสือแสดงความ
ตองการของบริษัทประกันวินาศภัยที่จะสังกัด และหนังสือรับรองวาผานการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ทั้งตองผานการสอบความรูเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตตามประกาศที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนดดวย14  

 
 
 

 
 

 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที ่2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
12 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 99 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
14 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65 
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1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของตัวแทน
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือน กอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว  
ในการตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

1.3.3  การอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตนั้นไดผานการสอบความรู และการอบรมตามประกาศที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดเรียบรอยแลว ผูขอรับนั้นจะไดรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยใบอนุญาตจะระบุดวยวา เปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
ประกันภัยใด และตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นก็จะมีสิทธิและหนาที่อยางสมบูรณตามกฎหมายตอไป16 
  1.4  สิทธิและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย แมบทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยเปนเพียงผูซึ่งผูรับ
ประกันภัยมอบหมายใหเปนตัวแทนของตน ในการชักชวนใหบุคคลเขามาทําสัญญาประกันภัย โดยมีคาบําเหน็จก็ตาม 
แตในทางปฏิบัติตัวแทนประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถอยาง
ตอเนื่อง จนเปนที่ยอมรับและไดรับความไววางใจทั้งจากผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัยอยางมาก พระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงไดกําหนดสิทธิและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย
เอาไวภายใตสัญญาประกันภัย ดังนี้ 
   1.4.1  สิทธิของตัวแทนประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับ
ชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยไดโดยไมจําเปนจะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
แตตองแสดงใบอนุญาตของตน พรอมกับออกใบเสร็จรับเงินของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน
ดวย มิฉะนั้นแลว ผลของการไมแสดงใบอนุญาต ทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ17  

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว18 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน 

 
 
 

15 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 72 
16 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 63 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
18 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 1.3.1	 	 การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย เนื่องด้วยตัวแทนประกันวินาศภัย คือ ผู้ที ่
ได้รับมอบหมายจากผู้รับประกันภัย กฎหมายจึงก�าหนดให้ผู้รับประกันภัยยื่นค�าขอรับใบอนุญาตของผู ้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของตนที่จะให้ผู้นั้นเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และ
หนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ 
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศก�าหนด 
ทั้งต้องผ่านการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตามประกาศที่ส�านักงาน คปภ. ประกาศก�าหนดด้วย 14 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-38     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

   (จ) กระทําความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 
การเงิน การลงทนุ และการคุมครองผูบริโภค ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ เวนแตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 
หาปกอนวันยืน่คําขอรับใบอนุญาต 
   8) มีประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

(ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผดิชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 (ค) มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่ หรือสอไปในทางไมสุจริต หรือขาดความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบและความรอบคอบ เอาเปรียบ หรือขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือในการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหนา
ประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมาย
วาดวยประกันชีวิต หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอ่ืน เวนแตปรากฏขอเท็จจริง
วาพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 1.3  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ การขอตออายุ และการอนุญาต แยกออกพิจารณาได 
ดังนี้  
1.3.1  การขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตอนายทะเบียน พรอมดวยหนังสือแสดงความ
ตองการของบริษัทประกันวินาศภัยที่จะสังกัด และหนังสือรับรองวาผานการอบรมจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ทั้งตองผานการสอบความรูเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตตามประกาศที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนดดวย14  

 
 
 

 
 

 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที ่2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
12 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 99 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
14 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65 
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1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของตัวแทน
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือน กอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว  
ในการตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

1.3.3  การอนุญาต เมื่อผูขอรับใบอนุญาตนั้นไดผานการสอบความรู และการอบรมตามประกาศที่
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนดเรียบรอยแลว ผูขอรับนั้นจะไดรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยใบอนุญาตจะระบุดวยวา เปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัท
ประกันภัยใด และตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นก็จะมีสิทธิและหนาที่อยางสมบูรณตามกฎหมายตอไป16 
  1.4  สิทธิและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย แมบทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยเปนเพียงผูซึ่งผูรับ
ประกันภัยมอบหมายใหเปนตัวแทนของตน ในการชักชวนใหบุคคลเขามาทําสัญญาประกันภัย โดยมีคาบําเหน็จก็ตาม 
แตในทางปฏิบัติตัวแทนประกันวินาศภัยไดรับการยกระดับใหเปนมืออาชีพที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถอยาง
ตอเนื่อง จนเปนที่ยอมรับและไดรับความไววางใจทั้งจากผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัยอยางมาก พระราช-
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงไดกําหนดสิทธิและหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย
เอาไวภายใตสัญญาประกันภัย ดังนี้ 
   1.4.1  สิทธิของตัวแทนประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  สิทธิในการรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับ
ชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยไดโดยไมจําเปนจะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากผูรับประกันภัยเสียกอน 
แตตองแสดงใบอนุญาตของตน พรอมกับออกใบเสร็จรับเงินของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยไวเปนหลักฐาน
ดวย มิฉะนั้นแลว ผลของการไมแสดงใบอนุญาต ทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
ถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ17  

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว18 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน 

 
 
 

15 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 72 
16 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 63 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
18 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
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2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ19จากผูรับประกันภัย เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งไดชักชวนให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัย
จายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด20 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

3)  สิทธิในการตกลงทําสัญญาประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัยอาจมอบ
อํานาจเปนหนังสือใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิในการตกลงทําสัญญาประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยก็ได 
ยกตัวอยางในการทําประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูรับประกันภัยอาจมอบอํานาจใหตัวแทนประกันวินาศภัย
ทําการตกลงวันเวลาเร่ิมความคุมครองกับผูเอาประกันภัยได แทนที่จะตองกลับมาแจงใหผูรับประกันภัยเปนผูตอบ 
ตกลงอีกคร้ัง การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยโดยปราศจากหนังสือมอบอํานาจนั้นอาจตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ21  
  1.4.2  หนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชักชวนบุคคลมาทําประกันภัย 2) 
หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของตน 3) หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริตและถูกตอง และ 4) หนาที่ 
ไมนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยไปใช 

1)  หนาที่ชักชวนบุคคลมาทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกแตงตั้งโดยผูรับประกันภัย
ใหทําหนาที่ในการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรไทย22  

2)  หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของตน ในการปฏิบัติหนาที่ชักชวนบุคคล
มาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย หรือรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย
จะตองแสดงใบอนุญาตของตนทุกคร้ัง มิฉะนั้นแลว อาจทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสาม-
หมื่นบาท ถาการกระทําดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ23  

3)  หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริตและถูกตอง ตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดออกประกาศอยางเครงครัดดวย แมกระนั้น หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติตาม 
ก็ไมสงผลกระทบตอสิทธิของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของตามสัญญา
ประกันภัยแตประการใด24  
 
 

19 พจนานกุรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหนจ็ (commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน 
หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมกีารประกันภยั 

20 ประกาศคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตราคาจาง หรือคาบําเหนจ็สําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภยัและนายหนาประกันวินาศภยั พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 

21 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 78 และมาตรา 107 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65/2 
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   การปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยใหแกผูมุงหวัง
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และ
ธนาคาร หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปได
ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป  
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม

ประกันภัยใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมี

การประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูล 

อันเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 (2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย ใหตัวแทนประกัน

วินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการ

เสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซ้ือ ไมวา

การแสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขาย

ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยง และความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัย
ในนามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่
ประกาศการเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 

(3)  สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทาง
โทรศัพท ใหตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-40     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ19จากผูรับประกันภัย เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยซ่ึงไดชักชวนให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัย
จายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด20 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

3)  สิทธิในการตกลงทําสัญญาประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย ผูรับประกันภัยอาจมอบ
อํานาจเปนหนังสือใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิในการตกลงทําสัญญาประกันภัยในนามของผูรับประกันภัยก็ได 
ยกตัวอยางในการทําประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ ผูรับประกันภัยอาจมอบอํานาจใหตัวแทนประกันวินาศภัย
ทําการตกลงวันเวลาเร่ิมความคุมครองกับผูเอาประกันภัยได แทนที่จะตองกลับมาแจงใหผูรับประกันภัยเปนผูตอบ 
ตกลงอีกคร้ัง การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยตกลงทําสัญญาประกันภัยโดยปราศจากหนังสือมอบอํานาจนั้นอาจตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ21  
  1.4.2  หนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) หนาที่ชักชวนบุคคลมาทําประกันภัย 2) 
หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของตน 3) หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริตและถูกตอง และ 4) หนาที่ 
ไมนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยไปใช 

1)  หนาที่ชักชวนบุคคลมาทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกแตงตั้งโดยผูรับประกันภัย
ใหทําหนาที่ในการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรไทย22  

2)  หนาที่แสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของตน ในการปฏิบัติหนาที่ชักชวนบุคคล
มาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย หรือรับชําระเบี้ยประกันภัยในนามของผูรับประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย
จะตองแสดงใบอนุญาตของตนทุกคร้ัง มิฉะนั้นแลว อาจทําใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองระวางโทษปรับไมเกินสาม-
หมื่นบาท ถาการกระทําดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูรับประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ23  

3)  หนาที่ตองปฏิบัติโดยสุจริตและถูกตอง ตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
สุจริต โดยไมแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจงตอผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย 
หรือผูรับประโยชน และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยไดออกประกาศอยางเครงครัดดวย แมกระนั้น หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติตาม 
ก็ไมสงผลกระทบตอสิทธิของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของตามสัญญา
ประกันภัยแตประการใด24  
 
 

19 พจนานกุรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 62) คาบําเหนจ็ (commission) หมายถึง เงินตอบแทนใหแกตัวแทน 
หรือนายหนา สําหรับเปนคาบริการ เชน การจัดใหมกีารประกันภยั 

20 ประกาศคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตราคาจาง หรือคาบําเหนจ็สําหรับตัวแทนประกัน
วินาศภยัและนายหนาประกันวินาศภยั พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 

21 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 78 และมาตรา 107 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65/2 
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   การปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยใหแกผูมุงหวัง
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และ
ธนาคาร หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปได
ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป  
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม

ประกันภัยใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมี

การประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูล 

อันเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 (2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย ใหตัวแทนประกัน

วินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการ

เสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวา

การแสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขาย

ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยง และความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัย
ในนามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่
ประกาศการเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 

(3)  สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทาง
โทรศัพท ใหตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   95 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

2-42     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30–19.00 น. เวนแตมีการ 
นัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงให
ผูรับประกันภัยทราบแลววาเปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณี 

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัย
ที่ตนกําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพท
ไปถึงผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการ
รับการติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูล
เก่ียวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได 

จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว จะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยัน 
การอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บ
หลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไป
อีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น  

ฉ. ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายใน
เร่ืองดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง

กําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบ ุ

ดวยวาการใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย 
หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน  

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น 

ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทํา
ประกันภัยไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป 
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ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว  

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 สําหรับการใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยไดกําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัยซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากผูรับประกันภัยในการกระทําการดังกลาวมีหนาที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทําประกันภัยโดยใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสอีกดวย 

4)  หนาที่ไมนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจากผูรับ
ประกันภัยไปใช ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองไมนําขอความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนใด ซึ่งผูรับประกันภัย
มิไดใหความเห็นชอบ ไปใชในการชักชวนบุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ผลของการฝาฝนอาจทําให
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ25  
  1.5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก 

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว 

1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา ตัวแทนประกันวินาศภัย26  

1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนไดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยแลว ก็จะแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต โดยผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบ
คําสั่ง และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด27  
 หมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย  
  ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย 2) แหลงที่มาของ
กองทุนประกันวินาศภัย และ 3) ข้ันตอนการขอรับชําระหนี้จากกองทนุประกันวินาศภัยของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
 
 

25 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 30/1 และมาตรา 100/1 
26 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 76 
27 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77 
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ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30–19.00 น. เวนแตมีการ 
นัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

ข. ไมเสนอขายกับผูมุงหวังที่ไดแจงไวแลววาไมประสงคจะใหผูรับประกันภัยเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัย หรือผูมุงหวังที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไดแจงให
ผูรับประกันภัยทราบแลววาเปนผูไมประสงคจะไดรับการติดตอดังกลาว เวนแตเวลาลวงพนมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
นับแตวันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแตวันที่ผูรับประกันภัยไดรับรายชื่อนั้นจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยแลวแตกรณ ี

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัย
ที่ตนกําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพท
ไปถึงผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการ
รับการติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูล
เก่ียวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได 

จ. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาว จะตองแจงขออนุญาตบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยัน 
การอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหเก็บ
หลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และใหเก็บตอไป
อีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัยนั้น  

ฉ. ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายใน
เร่ืองดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง

กําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุ 

ดวยวาการใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย 
หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน  

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น 

ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทํา
ประกันภัยไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป 
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ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว  

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 สําหรับการใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยไดกําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากผูรับประกันภัยในการกระทําการดังกลาวมีหนาที่ใหผูมุงหวังตองแสดงเจตนาขอทําประกันภัยโดยใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีการแบบปลอดภัยในระดับที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสอีกดวย 

4)  หนาที่ไมนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบจากผูรับ
ประกันภัยไปใช ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองไมนําขอความ ภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนใด ซึ่งผูรับประกันภัย
มิไดใหความเห็นชอบ ไปใชในการชักชวนบุคคลมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ผลของการฝาฝนอาจทําให
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ25  
  1.5  การสิ้นสุดของใบอนุญาต ไดแก 

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว 

1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา ตัวแทนประกันวินาศภัย26  

1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนไดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยแลว ก็จะแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต โดยผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดทราบ
คําสั่ง และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนที่สุด27  
 หมวดที่ 5 กองทุนประกันวินาศภัย  
  ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย 2) แหลงที่มาของ
กองทุนประกันวินาศภัย และ 3) ข้ันตอนการขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหนีซ้ึ่งมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย 
 
 

25 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 30/1 และมาตรา 100/1 
26 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 76 
27 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 77 
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 1.1  วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 79 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนที่เรียกวา “กองทุน
ประกันวินาศภัย” ข้ึนมา โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ใหมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณี 
ผูรับประกันวินาศภัยลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคง และเสถียรภาพ  
  1.2  แหลงที่มาของกองทุนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภัยไวดังนี้ 

1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

2)  เงินที่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ให
บริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ” 

3)  เงินที่ไดรับสมทบจากผูรับประกันภัยตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/3 

4)  เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4 

5)  เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5 

6)  เงินคาปรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นี้ ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111 

7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

วินาศภัยแตงตั้ง 
9)  เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
10)   ดอกผล หรือรายไดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนประกันวินาศภัย 
11)   เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
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  1.3  ขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีจากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัยรายใด ใหมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังที่ปรากฏชื่อในบัญชี และเอกสารของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อประกาศใหเจาหนี้นั้นไดรับทราบวา ผูรับประกันภัยนั้นไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว และใหเจาหนี้นั้นทําการยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กําหนดในประกาศ เมื่อเจาหนี้ดังกลาวไดยื่นคําทวงหนี้แลวใหอายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลายื่นคําทวงหนี้ขางตน ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบจํานวน
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ทุกสัญญารวมกัน และใหผูชําระบัญชีนําหลักทรัพยประกันและเงินสํารองที่ไดรับการสงมอบจากนายทะเบียน  
มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี เฉพาะ
สําหรับเจาหนี้ที่ไมมีขอโตแยง ตามสวนเฉลี่ยของมูลหนี้กอนที่จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยนั้น
ลมละลาย หลังจากนั้นจึงใหผูชําระบัญชีออกหนังสือรับรองใหเจาหนี้แตละราย รวมทั้งใหแจงขอมูลรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ดังกลาวใหนายทะเบียน 
และกองทุนประกันวินาศภัยทราบตอไป (มาตรา 61/3)  

จากนั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกลาวแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับ 
ชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาแลวขางตนจากผูชําระบัญชีตองไมเกิน 
หนึ่งลานบาท โดยเจาหนี้แตละรายใหพิจารณาตามจํานวนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนายทะเบียน
เพื่อทราบดวย 

อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดข้ันตอนใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดรับชําระหนี้จากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองสวนที่วางไวกับนายทะเบียน  
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-44     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

 1.1  วัตถุประสงคของกองทุนประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 79 กําหนดใหจัดตั้งกองทุนที่เรียกวา “กองทุน
ประกันวินาศภัย” ข้ึนมา โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ทั้งนี้ใหมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณี 
ผูรับประกันวินาศภัยลมละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคง และเสถียรภาพ  
  1.2  แหลงที่มาของกองทุนประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80 ไดกําหนดแหลงที่มาของเงินไดของกองทุน
ประกันวินาศภัยไวดังนี้ 

1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

2)  เงินที่ไดรับเนื่องจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนขาดอายุความแลว ตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 58 ซึ่งบัญญัติวา “คาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย หรือผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย หากมิไดเรียกรองจากบริษัทจนลวงพนอายุความแลว ให
บริษัทนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ครบกําหนดอายุความ” 

3)  เงินที่ไดรับสมทบจากผูรับประกันภัยตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/3 

4)  เงินเพิ่มที่ไดรับจากการผูรับประกันภัยนําสงเขากองทุนประกันวินาศภัยไมถูกตอง และครบถวน 
ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 80/4 

5)  เงินที่ตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีที่เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย มิไดมายื่นขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรา 80/5 

6)  เงินคาปรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นี้ ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 111 

7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

วินาศภัยแตงตั้ง 
9)  เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
10)   ดอกผล หรือรายไดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนประกันวินาศภัย 
11)   เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
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  1.3  ขั้นตอนการขอรับชําระหน้ีจากกองทุนประกันวินาศภัยของเจาหน้ีซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจาก
การเอาประกันภัย เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ผูรับประกันภัยรายใด ใหมีการแตงตั้งผูชําระบัญชีเพื่อดําเนินการจัดสงจดหมายลงทะเบียนไปรษณียถึงเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยดังที่ปรากฏชื่อในบัญชี และเอกสารของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนนั้น 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อประกาศใหเจาหนี้นั้นไดรับทราบวา ผูรับประกันภัยนั้นไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแลว และใหเจาหนี้นั้นทําการยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่กําหนดในประกาศ เมื่อเจาหนี้ดังกลาวไดยื่นคําทวงหนี้แลวใหอายุความสะดุดหยุดลง 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันครบกําหนดเวลายื่นคําทวงหนี้ขางตน ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบจํานวน
เจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และจํานวนหนี้ที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับชําระ
หนี้ทุกสัญญารวมกัน และใหผูชําระบัญชีนําหลักทรัพยประกันและเงินสํารองที่ไดรับการสงมอบจากนายทะเบียน  
มาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี เฉพาะ
สําหรับเจาหนี้ที่ไมมีขอโตแยง ตามสวนเฉลี่ยของมูลหนี้กอนที่จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรับประกันภัยนั้น
ลมละลาย หลังจากนั้นจึงใหผูชําระบัญชีออกหนังสือรับรองใหเจาหนี้แตละราย รวมทั้งใหแจงขอมูลรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ดังกลาวใหนายทะเบียน 
และกองทุนประกันวินาศภัยทราบตอไป (มาตรา 61/3)  

จากนั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ดังกลาวแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้ดังกลาวแตละรายมีสิทธิไดรับ 
ชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาแลวขางตนจากผูชําระบัญชีตองไมเกิน 
หนึ่งลานบาท โดยเจาหนี้แตละรายใหพิจารณาตามจํานวนบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาประกันภัยเปนสําคัญ 

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนายทะเบียน
เพื่อทราบดวย 

อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ไดกําหนดข้ันตอนใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไดรับชําระหนี้จากหลักทรัพยประกันและเงินสํารองสวนที่วางไวกับนายทะเบียน  
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   99 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

2-46     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61/3 วรรคสี่ และมาตรา 80/5 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา 
ในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย 
รวมทั้งหลักเกณฑ ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศคือวันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังมีใจความสรุปไดดังนี้  

1)  “เจาหนี้” หมายความถึง “ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคล 
ภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ 
รับชวงสิทธิมาจากบุคคลดังกลาว”  

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1)  เปนสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ
ในสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว เชน การชดใชเงินคาซอม ทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหาทรัพยสิน 
มาทดแทน หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน  

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

3)  ใหผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ทําการรวบรวมรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี ้จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จายเงินของการจายเงินของผูชําระบญัช ีและหลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวจัดสงใหนายทะเบียน และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ ภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย  

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

6)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา 80/5วรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(1)  กรณีมีวินาศภัย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ 
ตามมูลหนี้ หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัย หรือ  
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(2)  กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
ประกันภัยอ่ืนตกลงรับโอนกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของเจาหนี้นั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยนั้น ใหแก
ผูรับประกันภัยอ่ืนที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

7)  ในกรณีผูรับประกันภัยไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ใหนําความในขอ 2) ขอ 3) ขอ 4) และขอ 6) ขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม  

อยางไรก็ดี เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใหสูงกวาที่กําหนดไวเปนการทั่วไป 
หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6) 

กองทุนประกันวินาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7) 
 

2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือ และความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล28 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 
 

28 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 17  
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และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61/3 วรรคสี่ และมาตรา 80/5 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คร้ังที่ 8/2558 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงไดออก “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา 
ในการชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย 
รวมทั้งหลักเกณฑ ในการแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหน้ีที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศคือวันที่ 4 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังมีใจความสรุปไดดังนี้  

1)  “เจาหนี้” หมายความถึง “ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคล 
ภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทั้งนี้ใหรวมถึงทายาท ผูรับโอนสิทธิเรียกรอง หรือ 
รับชวงสิทธิมาจากบุคคลดังกลาว”  

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

(1)  เปนสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ
ในสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว เชน การชดใชเงินคาซอม ทรัพยสิน การสรางใหใหม การจัดหาทรัพยสิน 
มาทดแทน หรือเปนสิทธิเรียกรองขอคืนคาเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เปนตน  

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

3)  ใหผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ทําการรวบรวมรายชื่อเจาหนี้ 
จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ไดรับชําระแลว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเก่ียวกับเจาหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการ
จายเงนิของการจายเงินของผูชําระบญัช ีและหลักฐานประกอบการจายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยใหจัดทําเปน
หนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสแลวจัดสงใหนายทะเบียน และกองทุนประกันวินาศภัยทราบ ภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย  

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

6)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้แตละราย ไมเกินจํานวนเงินหนึ่งลานบาท ดังที่
กําหนดไวใน มาตรา 80/5วรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(1)  กรณีมีวินาศภัย หรือเหตุที่ระบุไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ใหกองทุนประกันวินาศภัยชําระหนี้ 
ตามมูลหนี้ หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัย หรือ  
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(2)  กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ยประกันภัย ตาม
เงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยใหแกเจาหนี้ เวนแตผูรับ
ประกันภัยอ่ืนตกลงรับโอนกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของเจาหนี้นั้นใหกองทุนประกันวินาศภัยจายคืนเบี้ย
ประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย หักดวยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่คางชําระอยูกับผูรับประกันภัยนั้น ใหแก
ผูรับประกันภัยอ่ืนที่รับโอนกรมธรรมประกันภัยนั้น  

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

7)  ในกรณีผูรับประกันภัยไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกองทุนประกันวินาศภัยยังมิไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยแทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ใหนําความในขอ 2) ขอ 3) ขอ 4) และขอ 6) ขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม  

อยางไรก็ดี เพื่อความเปนธรรม คณะกรรมการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะประกาศกําหนด
จํานวนเงินที่จะจายใหแกเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ใหสูงกวาที่กําหนดไวเปนการทั่วไป 
หรือเปนการเฉพาะแกสัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 80/6) 

กองทุนประกันวินาศภัยจะเขารับชวงสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
เทากับจํานวนเงินที่กองทุนประกันวินาศภัยไดจายไปได และมีสิทธิไดรับชําระหนี้ในเงินจํานวนนั้นจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือผูชําระบัญชี แลวแตกรณี โดยมีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้สามัญของผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นทั้งหมด (มาตรา 80/7) 
 

2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือ และความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล28 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 
 

28 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 17  
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2-48     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

3)  คุมครองประชาชน ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัย 
  2.2 ระดับของโครงสราง กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางอยู 3 ระดับ คือ  

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล29 

2)  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวง- 
การคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีก 
ไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร หรือการประกันภัย ดานละไมเกินสองคนเปนกรรมการ30  

มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย การ
ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ
การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
เปนตน31  

3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน32 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี33 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน34  
 
 

29 เพิ่งอาง มาตรา 45 
30 เพิ่งอาง มาตรา 6 
31 เพิ่งอาง มาตรา 12 
32 เพิ่งอาง มาตรา 30 
33 เพิ่งอาง มาตรา 24  
34 เพิ่งอาง มาตรา 28 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-49 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการ กํากับ สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และ
มติของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา 
วิเคราะหและวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน35  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะ
กาล โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

 สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับ 
การยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย 
7) การชดใชคาสินไหมทดแทน และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  

3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ36 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
 
 

35 เพิ่งอาง มาตรา 20 
36 มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 

 

และ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2-48     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

3)  คุมครองประชาชน ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยเปดเผยขอมูลที่จําเปน และการตั้ง
กองทุนประกันวินาศภัย 
  2.2 ระดับของโครงสราง กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางอยู 3 ระดับ คือ  

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล29 

2)  คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบดวยปลัดกระทรวง- 
การคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูทรงคุณวุฒิอีก 
ไมนอยกวาหกคนแตไมเกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร หรือการประกันภัย ดานละไมเกินสองคนเปนกรรมการ30  

มีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย การ
ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการ
ประกันชีวิต และกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบ
การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
เปนตน31  

3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน32 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี33 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน34  
 
 

29 เพิ่งอาง มาตรา 45 
30 เพิ่งอาง มาตรา 6 
31 เพิ่งอาง มาตรา 12 
32 เพิ่งอาง มาตรา 30 
33 เพิ่งอาง มาตรา 24  
34 เพิ่งอาง มาตรา 28 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-49 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการ กํากับ สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และ
มติของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา 
วิเคราะหและวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน35  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่รูจักกันวา “การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ” อันประกอบดวย 4 หมวด และ 1 บทเฉพาะ
กาล โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

 สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรในเร่ืองนี้จะขอกลาวถึงเพียงสาระสําคัญเบื้องตนของกฎหมายฉบับนี้ที่คนกลาง
ประกันภัยควรทราบ ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 3) รถที่ไดรับ 
การยกเวนตามกฎหมาย 4) ผูที่จะตองมีการประกันภัย 5) ผูประสบภัยจากรถ 6) ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย 
7) การชดใชคาสินไหมทดแทน และ 8) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  

3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ36 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผู ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสยีหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
 
 

35 เพิ่งอาง มาตรา 20 
36 มาตรา 4 เฉพาะคํานิยาม “รถ” กับ “คาเสียหายเบื้องตน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2550 
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5) ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
กําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 

6) บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

7)  คาเสียหายเบื้องตน หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
คาปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน ของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา 

8)  กองทุน หมายถึง กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
  3.2  รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดิน
ดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตโดยสาร 
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน เปนตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกหรือไม ตราบใดที่นํามาใชหรืออยูในทาง37 
  3.3  รถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย38 ประเภทรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 
แตหากมีความประสงคก็สามารถที่จะทําประกันภัยก็ได ไดแก 

1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร  
4)  รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ

องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 
  3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย39 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
 
 
 

37 ทาง หมายความวา  ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 
สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงาน
จราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบญัญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522) 

38 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8  
39 มาตรา 7 วรรค 3 เพิ่ม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติม โดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-51 

 

 

 3.5  ผูประสบภัยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผูประสบภัยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย บุคคลที่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับข่ีก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั้นดวย  
 3.6  ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก  

1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต40 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ41 

บริษัทประกันวินาศภัยใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามกฎหมายนี้ตองระวางโทษปรับ ตั้งแต 50,000 
บาท ถึง 250,000 บาท42 
  3.7  การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
จากผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยที่ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมจะตองรองขอภายใน 180 วันนับแต
วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจนความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท43  

คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละรายมีจํานวนเงิน ดังนี้ 
1)  คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท 
2)  การสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพกรณีการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000 

บาท 
แตรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย44 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณี 

1)  รถคันที่กอความเสียหาย มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคัน
นั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

 
 

40 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
41 เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ  
42 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
43 มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
44 มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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5) ผูซึ่งอยูในรถ หมายถึง ผูซึ่งอยูใน หรือบน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
กําลังข้ึน หรือกําลังลงจากรถนั้นดวย 

6) บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

7)  คาเสียหายเบื้องตน หมายถึง คารักษาพยาบาล คาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
คาปลงศพ คาใชจายเก่ียวกับการจัดการศพ รวมทั้งคาเสียหายและคาใชจายที่จําเปนอยางอ่ืน เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอน ของผูประสบภัยในเบื้องตน ทั้งนี้ ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมา 

8)  กองทุน หมายถึง กองทุนทดแทนผูประสบภัย 
  3.2  รถที่ตองทําประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดิน
ดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเคร่ือง รถยนตโดยสาร 
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน เปนตน โดยไมคํานึงวารถเหลานั้นจะจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกหรือไม ตราบใดที่นํามาใชหรืออยูในทาง37 
  3.3  รถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย38 ประเภทรถที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัยตามกฎหมาย 
แตหากมีความประสงคก็สามารถที่จะทําประกันภัยก็ได ไดแก 

1)  รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
2)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
3)  รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตางๆ รถยนตทหาร  
4)  รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานธุรการที่เปนอิสระของ

องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 
  3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย39 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
 
 
 

37 ทาง หมายความวา  ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง 
สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร  และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงาน
จราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ (มาตรา 4 (2) พระราชบญัญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522) 

38 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา 8  
39 มาตรา 7 วรรค 3 เพิ่ม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 และมาตรา 37 แกไขเพิ่มเติม โดย

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  
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 3.5  ผูประสบภัยจากรถ คือ บุคคลที่ไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู
ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผูประสบภัยอาจเปนผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผูเอา
ประกันภัย บุคคลที่อยูนอกรถ ผูโดยสาร หรือผูขับข่ีก็ได และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่ง
ถึงแกความตายนั้นดวย  
 3.6  ผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย ไดแก  

1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต40 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ41 

บริษัทประกันวินาศภัยใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตามกฎหมายนี้ตองระวางโทษปรับ ตั้งแต 50,000 
บาท ถึง 250,000 บาท42 
  3.7  การชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหาย ผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาเสียหายเบื้องตน
จากผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมาย โดยที่ผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมจะตองรองขอภายใน 180 วันนับแต
วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน และใหผูมีหนาที่รับประกันภัยตามกฎหมายชําระภายใน 7 วันนับแตวันที่รองขอ โดยไมมี
การพิสูจนความถูกผิด ทั้งนี้ไมตัดสิทธิของผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 ถึง 50,000 บาท43  

คาเสียหายเบื้องตนที่จะตองจายใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมแตละรายมีจํานวนเงิน ดังนี้ 
1)  คารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจายตามจริง ไมเกินจํานวนเงิน 30,000 บาท 
2)  การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร คาปลงศพกรณีการเสียชีวิต เปนจํานวนเงิน 35,000 

บาท 
แตรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย44 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณ ี

1)  รถคันที่กอความเสียหาย มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคัน
นั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

 
 

40 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 
41 เพิ่งอาง มาตรา 10 ทวิ  
42 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
43 มาตรา 20, มาตรา 24, มาตรา 25 เฉพาะมาตรา 14 และมาตรา 41 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
44 มาตรา 33 ถึงมาตรา 35 เฉพาะมาตรา 33 (2) และมาตรา 34 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2540 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 
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2)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูก
ยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดมีผูแสดงตนเปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นผูขับข่ีไดหลบหนีไป หรือไมอาจทราบไดวา ความ
เสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  รถคันที่กอความเสียหาย เปนรถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย 
6)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย

กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 
 ผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
 ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก  
1)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

2)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับเดิม 
ทั้งสองฉบับ โดยที่ฉบับใหมนี้จะครอบคลุมรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง นอกเหนือจากเพียงการกอการรายเทานั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงครวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพื่อใหรองรับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) กําหนด ประกอบดวย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 
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4.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ45 ไดแก 

1) ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

2)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยู ตามปกติธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
กระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยู ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

4)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกอบดวย  

1)  การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง46 โดยนโยบาย และ
ระเบียบวิธีการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย  

2)  การรายงานการทําธุรกรรม47 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี48 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงิน หรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา49 
 
 
 

45 มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 

46 มาตรา 20/1 
47 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
48 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
49 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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2)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูก
ยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดมีผูแสดงตนเปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นผูขับข่ีไดหลบหนีไป หรือไมอาจทราบไดวา ความ
เสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  รถคันที่กอความเสียหาย เปนรถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย 
6)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย

กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 
 ผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

4.  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
 ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

ปจจุบัน ประเทศมีกฎหมายปองกันและปราบปรามทางดานการเงินอยู 2 ฉบับ ไดแก  
1)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตัดวงจรมิให 

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

2)  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทดแทน และยกเลิก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ฉบับเดิม 
ทั้งสองฉบับ โดยที่ฉบับใหมนี้จะครอบคลุมรวมไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง นอกเหนือจากเพียงการกอการรายเทานั้น เนื่องจากมีวัตถุประสงครวมกันในการดําเนินการ อีกทั้ง
เพื่อใหรองรับมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) กําหนด ประกอบดวย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-53 

 

 

4.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ45 ไดแก 

1) ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

2)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน
ลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยู ตามปกติธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
กระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยู ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

4)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.1.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ประกอบดวย  

1)  การจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงการกําหนดมาตรการในการจัดทําแนวปฏิบัติ 
และคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปรายปรามการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง46 โดยนโยบาย และ
ระเบียบวิธีการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย  

2)  การรายงานการทําธุรกรรม47 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี48 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงิน หรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา49 
 
 
 

45 มาตรา 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เฉพาะคํานิยาม “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” แกไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 

46 มาตรา 20/1 
47 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
48 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
49 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม50 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 
“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4)  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา51 ตองจัดใหมีบริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายการดําเนินการ และมาตรการที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณ-

อักษร  
(2)  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 
(3)  การตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรก จนกระทั่ง

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา52 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

6)  การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก53 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ 
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
ขอมูลใดไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง  

7)  การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน 
การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ไดเขารับการอบรม54 ตองจัดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี
การฝกอบรมตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
ติดตามประเมินผลการอบรม ตลอดจนการเก็บบันทึกหลักฐานดวย 
 
 
 
 
 
 

50 มาตรา 20 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
51 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
52 มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
53 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
54 มาตรา 21/3 วรรคสาม 
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 4.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

4.2.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ55 ไดแก 
1)  ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง

ดอกผลของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกลาว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด 
กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชน 
อ่ืนใดในทรัพยสินนั้น 

2)  การกอการราย หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวาง
ประเทศเก่ียวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา 
ข้ึนในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร 

3)  อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธ 
อ่ืนใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช จํานวนมาก หรือตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง 
ทํานองเดียวกับอาวุธดังกลาว รวมทั้งระบบการสงอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย 

4)  บุคคลที่ถูกกําหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของ
หรือประกาศ ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทํา อันเปนการกอการราย 
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกร ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

6)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน หมายถึง การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน 
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ 
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 

7)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.2.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา หากตรวจพบชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดใน
ฐานขอมูลของตน56 

 
 

55 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 

56 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
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3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม50 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 
“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

4)  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา51 ตองจัดใหมีบริหารจัดการดวยวิธีการ ดังนี้ 
(1)  กําหนดนโยบายการดําเนินการ และมาตรการที่เก่ียวของไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณ-

อักษร  
(2)  การบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา 
(3)  การตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เมื่อเร่ิมทําธุรกรรมคร้ังแรก จนกระทั่ง

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา52 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

6)  การหามเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก53 ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนความลับ และ 
มิใหลูกคา หรือบุคคลภายนอกไดทราบถึงขอมูลการตรวจสอบ ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงาน หรือการจัดสง
ขอมูลใดไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เวนแตดวยเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติงาน
ภายในเอง  

7)  การจัดใหเจาหนาที่เหลานั้นซึ่งปฏิบัติงานในการจัดทํารายงาน หรือการควบคุมการรายงาน 
การจัดใหลูกคาแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ไดเขารับการอบรม54 ตองจัดให
เจาหนาที่ทุกคนของตนผูมีหนาที่ในการจัดทํารายงาน การควบคุมการรายงาน การจัดใหลูกคาแสดงตน และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตองเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดใหมี
การฝกอบรมตามที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกําหนด รวมทั้งการจัดใหมีการวัดผลและ
ติดตามประเมินผลการอบรม ตลอดจนการเก็บบันทึกหลักฐานดวย 
 
 
 
 
 
 

50 มาตรา 20 วรรคหนึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
51 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และมาตรา 20/1 วรรคสาม เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
52 มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
53 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
54 มาตรา 21/3 วรรคสาม 
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 4.2  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559  

4.2.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ55 ไดแก 
1)  ทรัพยสิน หมายถึง เงิน ทรัพย หรือวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได รวมทั้ง

ดอกผลของเงิน ทรัพย หรือวัตถุดังกลาว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออ่ืนใด 
กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกรอง หรือประโยชน 
อ่ืนใดในทรัพยสินนั้น 

2)  การกอการราย หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดเก่ียวกับการกอการราย ตามประมวล
กฎหมายอาญา หรือการกระทําที่เปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหวาง
ประเทศเก่ียวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ไมวาการกระทําที่เปนความผิดนั้นไดกระทํา 
ข้ึนในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร 

3)  อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธ 
อ่ืนใด ซึ่งมีอานุภาพที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตมนุษย สัตว พืช จํานวนมาก หรือตอสิ่งแวดลอมอยางรายแรง 
ทํานองเดียวกับอาวุธดังกลาว รวมทั้งระบบการสงอาวุธ สวนประกอบ หรืออุปกรณของอาวุธนั้นดวย 

4)  บุคคลที่ถูกกําหนด หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของ
หรือประกาศ ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทํา อันเปนการกอการราย 
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และสํานักงานไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองคกร ตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

6)  ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน หมายถึง การหามโอน ขาย ยักยาย หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน 
หรือเปลี่ยนสภาพใชประโยชน หรือกระทําการใดๆ ตอทรัพยสิน อันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน มูลคา ปริมาณ 
ทําเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น 

7)  สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
4.2.2  หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก 

1)  การระงับดําเนินการ และการแจงขอมูล เมื่อสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดแลว ใหบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด ดําเนินการดังตอไปนี้โดยไมชักชา หากตรวจพบชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดใน
ฐานขอมูลของตน56 

 
 

55 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 

56 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
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2-56     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน 
หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. 
ทราบ 

(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 

2)  การกําหนดนโยบายซ่ึงเปนลายลักษณอักษร ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง
ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้57 ภายใตหัวขอดังนี้  

(1)  กรณีผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไมถูกใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แตหากเกิดข้ึนจะตองมีมาตรการที่ทําใหสามรถตรวจพบไดโดยเร็ว พรอมกับมาตรการ
ในการทุเลาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และใหนํา

หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 
ข. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ

จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

ค. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมีขอมูล
ไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

ข. กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.  
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 
 
 

57 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-57 

 

 

 ตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย  
  บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก  
1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู  
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ และ 5) การอุทธรณ และการฎีกา  
  5.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ58 ไดแก  

1) คดีผูบริโภค หมายถึง 
(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกัน
เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2)  คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
(3)  คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีในสองขอขางตน 
(4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 

2)  ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด59  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 
  ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
 
 
 

58 พระราชบัญญัติวิธีพจิารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
59 เพิ่งอาง มาตรา 8 
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2-56     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน 
หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. 
ทราบ 

(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 

2)  การกําหนดนโยบายซ่ึงเปนลายลักษณอักษร ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยง หรือแนวทาง
ปฏิบัติใดๆ เพื่อปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้57 ภายใตหัวขอดังนี้  

(1)  กรณีผลิตภัณฑ หรือบริการตางๆ ของผูมีหนาที่รายงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหไดวา 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นจะไมถูกใชเปนชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แตหากเกิดข้ึนจะตองมีมาตรการที่ทําใหสามรถตรวจพบไดโดยเร็ว พรอมกับมาตรการ
ในการทุเลาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด 

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และใหนํา

หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเทจ็จริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 
ข. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ

จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

ค. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมีขอมูล
ไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

ข. กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.  
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 
 
 

57 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 
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 ตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  ธุรกิจประกันภัยถือเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย  
  บทบัญญัติของกฎหมายนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปได ไดแก  
1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ 2) การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 3) อายุความสะดุดหยุดอยู  
4) คาเสียหายเพื่อการลงโทษ และ 5) การอุทธรณ และการฎีกา  
  5.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ58 ไดแก  

1) คดีผูบริโภค หมายถึง 
(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกัน
เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

(2)  คดีแพงตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 
(3)  คดีแพงที่เก่ียวพันกันกับคดีในสองขอขางตน 
(4)  คดีแพงที่มีกฎหมายบัญญัติใหใชวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 

2)  ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด59  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 
  ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
 
 
 

58 พระราชบัญญัติวิธีพจิารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 
59 เพิ่งอาง มาตรา 8 
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 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชนมา
เรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอางวา 
เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทําข้ึน
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (3) 
  
 5.2  การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ60 การฟองคดีเก่ียวกับประกันภัยนั้น ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได 
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกันได 

การฟองคดีนั้นอาจจะกระทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได ถาเปนการฟองดวยวาจา เจาพนักงาน
คดีก็จะทําการบันทึกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง  
  5.3  อายุความสะดุดหยุดอยู61 หากมีการเจรจาในเร่ืองคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดใหการนับอายุความในการฟองคดีสะดุดหยุดอยู ไมนับตอไปจนกวาการเจรจานั้น
จะไดถูกยกเลิกไป  
  5.4  คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ62 หากปรากฏวา ผูรับประกันภัยเจตนาเอาเปรียบ หรือจงใจทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือไมใสใจตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัย หรือกระทําฝาฝนความรับผิดชอบในฐานะผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีข้ึนสูศาล และศาล
ตัดสินใหผูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายไดรับ ผลประโยชนที่
ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย  
 

60 เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20 
61 เพิ่งอาง มาตรา 14 
62 เพิ่งอาง มาตรา 42 
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  การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่
แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 
  5.5  การอุทธรณ และการฎีกา63 สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหมื่นบาท 
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก  
  ทั้งนี้ ในคดีผูบริโภคจะสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณเทานั้น เวนเสียแตศาลฎีกาอาจจะมีความเห็นสมควรเปน 
อยางอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณที่ 61/2551 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 คดีผูบริโภคหมายความวา (1) คดีแพงระหวางผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคตามมาตรา 19 
หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภค
สินคาหรือบริการ และ (3) คดีที่เก่ียวพันกับคดีตาม (1) หรือ (2) ไดความตามคําฟองหรือคําใหการวา จําเลยเปน 
นิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการรับประกันภัย จึงถือไดวา จําเลยเปนผูใหบริการและเปนผูประกอบธุรกิจ 
สวนโจทกเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย กรณีผูเอาประกันภัยเอาประกันภัยไวแกจําเลย จึงถือวา  
ผูเอาประกันภัยเปนผูใชบริการและเปนผูบริโภค สัญญาประกันภัยที่ทําขึ้นระหวางจําเลยกับผูเอาประกันภัยจึงเปน
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เมื่อผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย โดยมีโจทกเปนผูรับประโยชนมา
เรียกรองใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน โดยอาศัยกรมธรรมประกันภัย และจําเลยปฏิเสธไมยอมชดใชโดยอางวา 
เปนกรณีเขาขอยกเวนที่จําเลยไมตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย คดีนี้จึงเก่ียวพันกันกับขอพิพาทตามสัญญาที่ทําข้ึน
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (3) 
  
 5.2  การฟองดวยวาจาโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือ60 การฟองคดีเก่ียวกับประกันภัยนั้น ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อจากฝายที่ตองรับผิดถึงจะฟองรองกันได 
แตเมื่อนํามาฟองคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแลว ไมจําตองมีหลักฐานเปนหนังสือดังกลาวก็สามารถ
ฟองรองกันได 

การฟองคดีนั้นอาจจะกระทําดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษรก็ได ถาเปนการฟองดวยวาจา เจาพนักงาน
คดีก็จะทําการบันทึกรายละเอียดถอยคําตางๆ เปนลายลักษณอักษร แลวใหโจทกลงนามรับรอง  
  5.3  อายุความสะดุดหยุดอยู61 หากมีการเจรจาในเร่ืองคาเสียหายระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย
ที่จะตองรับผิดตามกฎหมายกําหนดใหการนับอายุความในการฟองคดีสะดุดหยุดอยู ไมนับตอไปจนกวาการเจรจานั้น
จะไดถูกยกเลิกไป  
  5.4  คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ62 หากปรากฏวา ผูรับประกันภัยเจตนาเอาเปรียบ หรือจงใจทําใหเกิดความ
เสียหาย หรือไมใสใจตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัย หรือกระทําฝาฝนความรับผิดชอบในฐานะผูมี
อาชีพหรือธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน จนผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายจําตองนําคดีข้ึนสูศาล และศาล
ตัดสินใหผูรับประกันภัยเปนฝายแพคดีตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายนั้น ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหผูรับประกันภัยจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนจากจํานวนคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดไดตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้โดยคํานึงถึงพฤติการณตางๆ เชน ความเสียหายที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายไดรับ ผลประโยชนที่
ผูรับประกันภัยไดรับ สถานะทางการเงินของผูรับประกันภัย การที่ผูรับประกันภัยไดบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึน 
ตลอดจนการที่ผูเอาประกันภัยหรือผูเสียหายมีสวนในการกอใหเกิดความเสียหายดวย  
 

60 เพิ่งอาง มาตรา 10 และมาตรา 20 
61 เพิ่งอาง มาตรา 14 
62 เพิ่งอาง มาตรา 42 
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  การกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษดังกลาว ใหศาลมีอํานาจกําหนดไดไมเกินสองเทาของคาเสียหายที่
แทจริงที่ศาลกําหนด แตถาคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนดมีจํานวนเงินไมเกินหาหมื่นบาท ใหศาลมีอํานาจกําหนด
คาเสียหายเพื่อการลงโทษไดไมเกินหาเทาของคาเสียหายที่แทจริงที่ศาลกําหนด 
  5.5  การอุทธรณ และการฎีกา63 สําหรับคดีผูบริโภคที่มีทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ ไมเกินหาหมื่นบาท 
คูความไมสามารถอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงไดอีก  
  ทั้งนี้ ในคดีผูบริโภคจะสิ้นสุดเพียงชั้นอุทธรณเทานั้น เวนเสียแตศาลฎีกาอาจจะมีความเห็นสมควรเปน 
อยางอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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