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สรุปสาระสาํคญัของการประกันวินาศภัย 
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1-2     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและ              ตว. 0 

 สรุปสาระสาํคัญของการประกันวินาศภัย         (2 ชั่วโมง) 
 

เรื่องท่ี   
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
1.2 หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
1.3 บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย 
1.5 กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. เปนที่ยอมรับกันวาไมมีมาตรการใดๆ ที่จะสามารถปองกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยไดโดยทั้งหมด  

มีภัยที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจากความไมแนนอน สงผลใหประชาชนหรือธุรกิจตองแสวงหาหลักประกัน
ความคุมครอง ปองกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน จึงกอใหเกิด
การประกันภัยข้ึนมาจนถึงปจจุบัน 

2. การประกันวินาศภัยใชหลักการพื้นฐาน 6 ประการ คือ 1) หลักสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได 2) หลัก
ความสุจริตอยางยิ่ง 3) หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 4) หลักการรับชวงสิทธิ 5) หลักการรวมชดใช 
คาสินไหมทดแทน และ 6) หลักเหตุใกลชิด 

3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งดานการคุมครองชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ของผูเอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชนทั้งผูเอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

4. การประกันวินาศภัยแบงเปนประเภทตางๆ ไดหลายรูปแบบ แตพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ไดแบงประเภทการประกันวินาศภัยไว 4 ประเภท ประกอบดวย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต 
การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

5. กองทุนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ประกอบดวย 2 กองทุน คือ 1) กองทุนประกันวินาศภัย 
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ  
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และมีองคกรที่เก่ียวของกับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหนาประกันภัยไทย 4) สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัย
แหงประเทศไทย 5) สถาบันประกันภัยไทย 6) บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และ  
7) บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด 

 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-3 

วัตถุประสงค  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได 

2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได  
3. อธิบายบทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัยได 

4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได 

5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแตละประเภทได 
6. อธิบายกองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   10 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-2     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและ              ตว. 0 

 สรุปสาระสาํคัญของการประกันวินาศภัย         (2 ชั่วโมง) 
 

เรื่องท่ี   
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
1.2 หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
1.3 บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย 
1.5 กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. เปนที่ยอมรับกันวาไมมีมาตรการใดๆ ที่จะสามารถปองกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยไดโดยทั้งหมด  

มีภัยที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจากความไมแนนอน สงผลใหประชาชนหรือธุรกิจตองแสวงหาหลักประกัน
ความคุมครอง ปองกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน จึงกอใหเกิด
การประกันภัยข้ึนมาจนถึงปจจุบัน 

2. การประกันวินาศภัยใชหลักการพื้นฐาน 6 ประการ คือ 1) หลักสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได 2) หลัก
ความสุจริตอยางยิ่ง 3) หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 4) หลักการรับชวงสิทธิ 5) หลักการรวมชดใช 
คาสินไหมทดแทน และ 6) หลักเหตุใกลชิด 

3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งดานการคุมครองชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ของผูเอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชนทั้งผูเอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

4. การประกันวินาศภัยแบงเปนประเภทตางๆ ไดหลายรูปแบบ แตพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ไดแบงประเภทการประกันวินาศภัยไว 4 ประเภท ประกอบดวย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต 
การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

5. กองทุนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ประกอบดวย 2 กองทุน คือ 1) กองทุนประกันวินาศภัย 
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ  
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และมีองคกรที่เก่ียวของกับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ประกอบดวย 1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหนาประกันภัยไทย 4) สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัย
แหงประเทศไทย 5) สถาบันประกันภัยไทย 6) บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และ  
7) บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด 

 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-3 

วัตถุประสงค  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได 

2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได  
3. อธิบายบทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัยได 

4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได 

5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแตละประเภทได 
6. อธิบายกองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   11 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 1.1  
แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
   
  

ความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ทําใหยากแกการคาดคะเนไดวาจะมีอะไรเกิดข้ึน 
ในอนาคต ซึ่งอาจเปนไปในทางดีหรือทางราย เหตุการณที่ไมคาดคิดดังกลาว อาจจะเกิดจากเหตุการณทางธรรมชาติ 
จากการกระทําของตนเอง หรือจากการกระทําของผูอ่ืน ซึ่งยอมมีโอกาสสงผลกระทบถึงตนเองไดเสมอ 

ปจจุบัน ความเจริญทางดานวัตถุมีมากข้ึนเปนลําดับ มีการประดิษฐสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย 
เปนผลใหเกิดภยันตรายและความเสียหายตางๆ มากข้ึนดวยเชนกัน การดําเนินชีวิตของคนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งประดิษฐที่ทันสมัย ภัยจากชุมชนที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพความ
เปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไปจากเกากอน ตลอดจนการที่ประชาชนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและหลั่งไหลเขามาแออัดในเมืองหลวง 
ทําใหแนวโนมภยันตรายที่จะเกิดข้ึนตามมามีมากข้ึนดวย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ซึ่งผูขับข่ีเรงรีบ ประมาท
เลินเลอ ปราศจากความระมัดระวัง อาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต และทรัพยสินของตนเองและผู อ่ืน  
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยูอาศัย การสรางตึกหรืออาคารที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว บางแหงมีสภาพแออัด หรือ
ตรอกซอยที่คับแคบเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดับเพลิง เมื่อเกิดภัยข้ึน จึงสงผลใหทรัพยสิน อาคาร
บานเรือน เกิดความเสียหายวงกวาง รวมทั้งผูเคราะหรายก็จะประสบปญหาขาดแคลนที่อยูอาศัย  

นอกจากนี้โรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุเชนกัน มีการคนพบโรคใหมๆ อยูเสมอ โรคบางชนิด
ในปจจุบันยังไมมีวิธีที่จะปองกันหรือรักษาใหหายขาดได หากผูใดตกเปนเหยื่อของโรครายเหลานี้ ก็นับวาเปน 
เคราะหกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได  

สวนในดานธุรกิจ ผูดําเนินธุรกิจก็ยังตองมีการเสี่ยงภัยไมนอยกวาบคุคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในดานของกําลังทรัพยและกําลังคนลวนแตมีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจําเปนตองหาทางปองกันการลงทุน
ไมใหเสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย 

ภยันตรายตางๆ ดังกลาวขางตน เปนที่ยอมรับกันวาไมมีมาตรการใดๆ ที่จะปองกันความสูญเสียไดโดย
เด็ดขาด ภัยที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจากความไมแนนอนดังกลาว สงผลใหประชาชนทําการแสวงหาหลักประกัน
ความคุมครอง การปองกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ซึ่งเปนที่มาของการประกันภัย
จนถึงปจจุบัน 
 

1. ประวัติความเปนมาของการประกันวินาศภัย 
กําเนดิความเปนมาของการประกันภัยนั้นไมสามารถระบุไดแนชัด แตสันนิษฐานไดวาในสมัยเร่ิมแรกของการ

ประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความคุมครอง หรือวิธีปองกันภัยอันจะเกิดจากทรัพยสิน 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผูราย ซึ่งถือไดวาเปนที่มาของกิจการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย (2536,  
น. 23-25) แบงการประกันภัยออกเปน 2 ชนิด คือ การประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต  
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หลักการประกันภัยที่แทจริง คือ การกระจายความเสี่ยงภัยจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนอีกหลายคน หลักการ
กระจายความเสี่ยงภัยนี้เปนแนวความคิดของพอคาชาวจีนสมัยโบราณประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราช ที่อาศัย
แมน้ําแยงซีเกียงเปนเสนทางขนสงสินคาไปขายยังเมืองตางๆ ซึ่งจะตองเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ พอคาชาวจีนจึงนําสินคา
ที่จะขนสงเหลานั้นใสเรือไปหลายๆ ลําพรอมกัน หากเรือลําใดเกิดจมลง ก็ยังมีสินคาเหลืออยูในเรือลําอ่ืน 
สงไปถึงเมืองปลายทางไดอีก จึงไมทําใหธุรกิจเหลานั้นตองหยุดชะงักหรือตองเลิกกิจการไป “หลักการเชนนี้ถือเปนการ
กระจายความเสี่ยงภัยที่คลายกับการประกันภัยในปจจุบัน” เปนอยางมาก 

ในคริสตศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบารด (The Lombards) ซึ่งอพยพจากประเทศอิตาลีเขามาตั้งถ่ินฐานทํามา
หากินในกรุงลอนดอน เปนผูริเร่ิมระบบการรับประกันภัยการขนสงทางทะเลข้ึน กลาวคือ พอคานายทุนไดรวมตัวกัน
เพื่อกระจายการเสี่ยงภัยจากการสูญสิ้นที่จะเกิดข้ึนกับพอคานายทุนคนใดคนหนึ่งไปยังพอคาหลายๆ คน ซึ่งหากเกิด
วินาศภัยทางทะเลข้ึนเขาเหลานั้นก็จะไดชวยกันแบงเบาภาระการสูญสิ้นทุนรอนไปเพียงบางสวน ทําใหสามารถ
ประกอบกิจการคาตอไปได โดยจะจายเงินใหเมื่อเกิดภัยทางทะเลซึ่งทําความเสียหายกับเรือและสินคาใหกับผูเปน
เจาของ มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือเบี้ยประกันภัยจากเจาของเรือสินคานั้น วิธีกระจายความเสี่ยงไปยังกลุม
พอคาที่จะเขามาแบงเบาภาระการสูญเสียซึ่งตกอยูกับบุคคลคนเดียวไปยังบุคคลหลายคนนั้น นับเปนการเร่ิมตนของ
การประกันภัยทางทะเล อันเปนผลสําคัญที่สงเสริมใหการคาระหวางประเทศเจริญรุงเรืองข้ึน 

ตราบจนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลใชบังคับในประเทศอิตาลี และอังกฤษ เปน
การวางหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกันภัยทางทะเลข้ึนใชบังคับในตอนตนศตวรรษที่ 17 สมัยนั้นการติดตอ
คาขายระหวางพอคาดวยกันเองมักจะพบปะพูดคุยกิจการในรานกาแฟตางๆ ในกรุงลอนดอน ในบรรดารานกาแฟเหลานั้น
รานหนึ่งที่ตั้งอยูที่ถนน Tower Street กอนจะยายไปถนน Lombard Street มีเจาของชื่อนายเอ็ดเวิด ลอยด (Mr. Lloyd 
Edward) ที่รานกาแฟแหงนี้ จะมีพอคาตางๆ มาพบปะเจรจาการคาในขณะดื่มกาแฟเปนประจํา ซึ่งสวนมาก 
เปนเจาของเรือเจาของสินคาที่ขนสงทางเรือและพอคาอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชนเก่ียวของกับการผจญภัยทางทะเล  
นายเอ็ดเวิด ลอยด ใหความสนใจกับธุรกิจนี้มากเปนพิเศษ จึงไดจัดหาขาวสารเก่ียวกับการเดินเรือ สถิติของเรือ 
แตละลํา และความสามารถของเรือ รวมทั้งกัปตันเรือและลูกเรือที่ผานการผจญภัยในการเดินทางไกลในเสนทางตางๆ 
มาเสนอตอพอคา และผูรับประกันภัยอยูเสมอ 

ในชวงป ค.ศ. 1769 ตลาดประกันภัยไดยายศูนยกลางการประกันภัยมาที่รานกาแฟแหงใหมของนายเอ็ดเวิด 
ลอยด (New Lloyd’s Coffee House) ที่ Pope’s Head Alley จนกระทั่งในป ค.ศ. 1771 ไดมีการกอตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนบริหารธุรกิจประกันภัยลอยด (Lloyd’s Insurance) การดําเนินธุรกิจของลอยดในขณะนั้นเปนไปตามกฎหมาย ซึ่ง
ผานรัฐสภาของอังกฤษในป ค.ศ. 1871 ปจจุบันที่ทําการของ Lloyd’s Insurance เปนศูนยกลางของธุรกิจประกันภัย 
สมาชิกของลอยดทําหนาที่รับประกันภัยในนามของลอยด สมาคมผูรับประกันภัยแบบลอยด (Lloyd’s Association) 
หรือลอยดแหงลอนดอน (Lloyd’s of London) จึงเปนสถาบันประกันภัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติจวบจนทุก
วันนี้ 
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1-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 1.1  
แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
   
  

ความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ทําใหยากแกการคาดคะเนไดวาจะมีอะไรเกิดข้ึน 
ในอนาคต ซึ่งอาจเปนไปในทางดีหรือทางราย เหตุการณที่ไมคาดคิดดังกลาว อาจจะเกิดจากเหตุการณทางธรรมชาติ 
จากการกระทําของตนเอง หรือจากการกระทําของผูอ่ืน ซึ่งยอมมีโอกาสสงผลกระทบถึงตนเองไดเสมอ 

ปจจุบัน ความเจริญทางดานวัตถุมีมากข้ึนเปนลําดับ มีการประดิษฐสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย 
เปนผลใหเกิดภยันตรายและความเสียหายตางๆ มากข้ึนดวยเชนกัน การดําเนินชีวิตของคนทั่วไปมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสิ่งประดิษฐที่ทันสมัย ภัยจากชุมชนที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพความ
เปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไปจากเกากอน ตลอดจนการที่ประชาชนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและหลั่งไหลเขามาแออัดในเมืองหลวง 
ทําใหแนวโนมภยันตรายที่จะเกิดข้ึนตามมามีมากข้ึนดวย โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ซึ่งผูขับข่ีเรงรีบ ประมาท
เลินเลอ ปราศจากความระมัดระวัง อาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต และทรัพยสินของตนเองและผู อ่ืน  
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยูอาศัย การสรางตึกหรืออาคารที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว บางแหงมีสภาพแออัด หรือ
ตรอกซอยที่คับแคบเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดับเพลิง เมื่อเกิดภัยข้ึน จึงสงผลใหทรัพยสิน อาคาร
บานเรือน เกิดความเสียหายวงกวาง รวมทั้งผูเคราะหรายก็จะประสบปญหาขาดแคลนที่อยูอาศัย  

นอกจากนี้โรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุเชนกัน มีการคนพบโรคใหมๆ อยูเสมอ โรคบางชนิด
ในปจจุบันยังไมมีวิธีที่จะปองกันหรือรักษาใหหายขาดได หากผูใดตกเปนเหยื่อของโรครายเหลานี้ ก็นับวาเปน 
เคราะหกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได  

สวนในดานธุรกิจ ผูดําเนินธุรกิจก็ยังตองมีการเสี่ยงภัยไมนอยกวาบคุคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในดานของกําลังทรัพยและกําลังคนลวนแตมีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจําเปนตองหาทางปองกันการลงทุน
ไมใหเสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย 

ภยันตรายตางๆ ดังกลาวขางตน เปนที่ยอมรับกันวาไมมีมาตรการใดๆ ที่จะปองกันความสูญเสียไดโดย
เด็ดขาด ภัยที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจากความไมแนนอนดังกลาว สงผลใหประชาชนทําการแสวงหาหลักประกัน
ความคุมครอง การปองกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ซึ่งเปนที่มาของการประกันภัย
จนถึงปจจุบัน 
 

1. ประวัติความเปนมาของการประกันวินาศภัย 
กําเนิดความเปนมาของการประกันภัยนั้นไมสามารถระบุไดแนชัด แตสันนิษฐานไดวาในสมัยเร่ิมแรกของการ

ประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความคุมครอง หรือวิธีปองกันภัยอันจะเกิดจากทรัพยสิน 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผูราย ซึ่งถือไดวาเปนที่มาของกิจการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย (2536,  
น. 23-25) แบงการประกันภัยออกเปน 2 ชนิด คือ การประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต  
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หลักการประกันภัยที่แทจริง คือ การกระจายความเสี่ยงภัยจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนอีกหลายคน หลักการ
กระจายความเสี่ยงภัยนี้เปนแนวความคิดของพอคาชาวจีนสมัยโบราณประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราช ที่อาศัย
แมน้ําแยงซีเกียงเปนเสนทางขนสงสินคาไปขายยังเมืองตางๆ ซึ่งจะตองเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ พอคาชาวจีนจึงนําสินคา
ที่จะขนสงเหลานั้นใสเรือไปหลายๆ ลําพรอมกัน หากเรือลําใดเกิดจมลง ก็ยังมีสินคาเหลืออยูในเรือลําอ่ืน 
สงไปถึงเมืองปลายทางไดอีก จึงไมทําใหธุรกิจเหลานั้นตองหยุดชะงักหรือตองเลิกกิจการไป “หลักการเชนนี้ถือเปนการ
กระจายความเสี่ยงภัยที่คลายกับการประกันภัยในปจจุบัน” เปนอยางมาก 

ในคริสตศตวรรษที่ 12 ชาวลอมบารด (The Lombards) ซึ่งอพยพจากประเทศอิตาลีเขามาตั้งถ่ินฐานทํามา
หากินในกรุงลอนดอน เปนผูริเร่ิมระบบการรับประกันภัยการขนสงทางทะเลข้ึน กลาวคือ พอคานายทุนไดรวมตัวกัน
เพื่อกระจายการเสี่ยงภัยจากการสูญสิ้นที่จะเกิดข้ึนกับพอคานายทุนคนใดคนหนึ่งไปยังพอคาหลายๆ คน ซึ่งหากเกิด
วินาศภัยทางทะเลข้ึนเขาเหลานั้นก็จะไดชวยกันแบงเบาภาระการสูญสิ้นทุนรอนไปเพียงบางสวน ทําใหสามารถ
ประกอบกิจการคาตอไปได โดยจะจายเงินใหเมื่อเกิดภัยทางทะเลซึ่งทําความเสียหายกับเรือและสินคาใหกับผูเปน
เจาของ มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือเบี้ยประกันภัยจากเจาของเรือสินคานั้น วิธีกระจายความเสี่ยงไปยังกลุม
พอคาที่จะเขามาแบงเบาภาระการสูญเสียซึ่งตกอยูกับบุคคลคนเดียวไปยังบุคคลหลายคนนั้น นับเปนการเร่ิมตนของ
การประกันภัยทางทะเล อันเปนผลสําคัญที่สงเสริมใหการคาระหวางประเทศเจริญรุงเรืองข้ึน 

ตราบจนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลใชบังคับในประเทศอิตาลี และอังกฤษ เปน
การวางหลักเกณฑวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการประกันภัยทางทะเลข้ึนใชบังคับในตอนตนศตวรรษที่ 17 สมัยนั้นการติดตอ
คาขายระหวางพอคาดวยกันเองมักจะพบปะพูดคุยกิจการในรานกาแฟตางๆ ในกรุงลอนดอน ในบรรดารานกาแฟเหลานั้น
รานหนึ่งที่ตั้งอยูที่ถนน Tower Street กอนจะยายไปถนน Lombard Street มีเจาของชื่อนายเอ็ดเวิด ลอยด (Mr. Lloyd 
Edward) ที่รานกาแฟแหงนี้ จะมีพอคาตางๆ มาพบปะเจรจาการคาในขณะดื่มกาแฟเปนประจํา ซึ่งสวนมาก 
เปนเจาของเรือเจาของสินคาที่ขนสงทางเรือและพอคาอ่ืนๆ ที่มีผลประโยชนเก่ียวของกับการผจญภัยทางทะเล  
นายเอ็ดเวิด ลอยด ใหความสนใจกับธุรกิจนี้มากเปนพิเศษ จึงไดจัดหาขาวสารเก่ียวกับการเดินเรือ สถิติของเรือ 
แตละลํา และความสามารถของเรือ รวมทั้งกัปตันเรือและลูกเรือที่ผานการผจญภัยในการเดินทางไกลในเสนทางตางๆ 
มาเสนอตอพอคา และผูรับประกันภัยอยูเสมอ 

ในชวงป ค.ศ. 1769 ตลาดประกันภัยไดยายศูนยกลางการประกันภัยมาที่รานกาแฟแหงใหมของนายเอ็ดเวิด 
ลอยด (New Lloyd’s Coffee House) ที่ Pope’s Head Alley จนกระทั่งในป ค.ศ. 1771 ไดมีการกอตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนบริหารธุรกิจประกันภัยลอยด (Lloyd’s Insurance) การดําเนินธุรกิจของลอยดในขณะนั้นเปนไปตามกฎหมาย ซึ่ง
ผานรัฐสภาของอังกฤษในป ค.ศ. 1871 ปจจุบันที่ทําการของ Lloyd’s Insurance เปนศูนยกลางของธุรกิจประกันภัย 
สมาชิกของลอยดทําหนาที่รับประกันภัยในนามของลอยด สมาคมผูรับประกันภัยแบบลอยด (Lloyd’s Association) 
หรือลอยดแหงลอนดอน (Lloyd’s of London) จึงเปนสถาบันประกันภัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติจวบจนทุก
วันนี้ 
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2. คําศัพทเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัยมีคําศัพทเฉพาะทั้งในสวนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยตอ ดังนั้น  
มีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจคําศัพทในเบื้องตนเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึนสําหรับการศึกษาในรายละเอียด 
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีคําศัพทประกันวินาศภัยจํานวนมาก จึงขอนํามาเฉพาะที่เปนคําศัพทพื้นฐานทั่วไปตามที่
กําหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้ 
 2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัย
รายตางๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคลายคลึงกัน และบริหารจัดการใหมีการกระจายความเสี่ยงภัยอยางเหมาะสม 
 2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เปนเงินได รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชนหรือรายได 
 2.3 ผูเอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เขาทําสัญญาประกันภัยเพื่อใหไดรับความคุมครองจาก
ผูรับประกันภัย ในการประกันชีวิต หมายรวมถึง บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยกับผูรับ
ผลประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกันได 
 2.4 ผูเอาประกันภัยตอ (Reinsured) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไวไปประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยรายอ่ืน 
 2.5 ผูรับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในสัญญาเกิดข้ึน 
 2.6 ผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผูเอาประกันภัยตอ 
 2.7 ผูรับประโยชน (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย 
 2.8 คําขอเอาประกันภัย (Application) หมายถึง ขอความที่เปนลายลักษณอักษรในแบบคําขอ 
เอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยยื่นตอผูรับประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยจะนําไปใชพิจารณาในการตัดสินใจวาจะรับ
ประกันภัยหรือไม หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเทาใด 
 2.9 กรมธรรมประกันภัย (Policy) คํานี้มาจากภาษาอิตาลีวา Polizza หมายถึง เอกสารที่เปนหลักฐานของ
สัญญาประกันภัย ที่มีลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และแสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เชน วัตถุที่เอา
ประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผูเอาประกันภัย ชื่อผูรับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมตนและสิ้นสุด และอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 
 2.10  เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตอง
ชําระใหแกผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อใหไดรับความคุมครองตามสัญญา 
 2.11  การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับประกันภัยจากผูเอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เชน เจาของทรัพยสิน ความรับผิดของบุคคลดังกลาวตอบุคคลที่สามหรือผูเอาประกันชีวิต ซึ่งตาง
จากการประกันภัยตอที่ผูรับประกันภัยตอรับประกันภัยจากผูรับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง 
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 2.12  การประกันภัยตอ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ผูรับประกันภัย (ผูรับประกันภัยตอ) โอนไปใหแกผูรับประกันภัยตออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย  
 

3. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัย เปนวิธีการจัดการดานการเงินวิธีหนึ่งที่ใชในการจัดการความเสี่ยงภัย โดยมุงที่จะ
บรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดข้ึนกับบุคคลที่เปนเจาของความเสี่ยงภัย ทั้งความเสียหายที่เกิดตอ
ตนเองหรือภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะตองไปชดใชความเสียหายใหกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยที่สมาชิกของ
สังคมที่ตองการเขารวมในวิธีการนี้จะตองจายเงินกันคนละจํานวนหนึ่ง มากบางนอยบางข้ึนอยูกับระดับความเสี่ยงทีต่น
นํามาใหผูอ่ืนรวมเฉลี่ยรับเสี่ยงภัย เงินทั้งหมดนี้ถูกนํามารวมกันเปนกองทุน และจัดสรรไปในการชดใชความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริงของสมาชิกของกองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวลวงหนา  
 จะเห็นไดวาการประกันวินาศภัย มิไดเปนการรับประกันภัยวาภัยจะไมเกิดข้ึน แตเปนการชวยเหลือ หรือ
บรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดข้ึนเปนสําคัญ คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย (2549, น.2) ไดให
ความหมายของ “การประกันภัย” ไววา การประกันภัย คือ การที่บุคคลฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ทํา
หนาที่เปนหลักประกันแกบุคคลอีกฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” โดยสัญญาวาเขาจะไมตองรับความ
เดือดรอนทางการเงินจากภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของเขา โดยผูรับประกันภัยสัญญาวาจะจายเงินชดเชยใหผูเอาประกันภัยตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว หรือ
อาจจะทําใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนั้นกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงสภาพเดิม โดยผูรับประกันภัยจะไดรับเงิน 
คาเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ตกลงกัน  
 ซึ่งในเร่ืองนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ไดบัญญัติความหมายของการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิต ไววา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใช 
เงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึนหรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” 
 

4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยท่ีสามารถเอาประกันภัยได 
 บริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยไดทุกประเภท คงรับไดเพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกวา “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได” (Insurable Risks) เทานั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กลาวตอไปนี้ 
 4.1 มีหนวยของความเสี่ยงภัยที่คลายคลึงกันเปนจํานวนมาก วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูรับประกันภัย
คํานวณความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎวาดวยจํานวนมาก (Law of Large Numbers) ถาหากมีหนวย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เปนจํานวนมากพอ ผูรับประกันภัยก็จะสามารถ
คํานวณความเสียหายที่จะเกิดข้ึนไดคอนขางแมนยํา ทั้งในแงของความถ่ี และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน (Average Frequency and Average Severity of Loss) 
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2. คําศัพทเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัยมีคําศัพทเฉพาะทั้งในสวนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยตอ ดังนั้น  
มีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจคําศัพทในเบื้องตนเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึนสําหรับการศึกษาในรายละเอียด 
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีคําศัพทประกันวินาศภัยจํานวนมาก จึงขอนํามาเฉพาะที่เปนคําศัพทพื้นฐานทั่วไปตามที่
กําหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้ 
 2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัย
รายตางๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคลายคลึงกัน และบริหารจัดการใหมีการกระจายความเสี่ยงภัยอยางเหมาะสม 
 2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เปนเงินได รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชนหรือรายได 
 2.3 ผูเอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เขาทําสัญญาประกันภัยเพื่อใหไดรับความคุมครองจาก
ผูรับประกันภัย ในการประกันชีวิต หมายรวมถึง บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยกับผูรับ
ผลประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกันได 
 2.4 ผูเอาประกันภัยตอ (Reinsured) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไวไปประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยรายอ่ืน 
 2.5 ผูรับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในสัญญาเกิดข้ึน 
 2.6 ผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผูเอาประกันภัยตอ 
 2.7 ผูรับประโยชน (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย 
 2.8 คําขอเอาประกันภัย (Application) หมายถึง ขอความที่เปนลายลักษณอักษรในแบบคําขอ 
เอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยยื่นตอผูรับประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยจะนําไปใชพิจารณาในการตัดสินใจวาจะรับ
ประกันภัยหรือไม หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเทาใด 
 2.9 กรมธรรมประกันภัย (Policy) คํานี้มาจากภาษาอิตาลีวา Polizza หมายถึง เอกสารที่เปนหลักฐานของ
สัญญาประกันภัย ที่มีลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และแสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เชน วัตถุที่เอา
ประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผูเอาประกันภัย ชื่อผูรับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมตนและสิ้นสุด และอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 
 2.10  เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตอง
ชําระใหแกผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อใหไดรับความคุมครองตามสัญญา 
 2.11  การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับประกันภัยจากผูเอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เชน เจาของทรัพยสิน ความรับผิดของบุคคลดังกลาวตอบุคคลที่สามหรือผูเอาประกันชีวิต ซ่ึงตาง
จากการประกันภัยตอที่ผูรับประกันภัยตอรับประกันภัยจากผูรับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง 
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 2.12  การประกันภัยตอ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ผูรับประกันภัย (ผูรับประกันภัยตอ) โอนไปใหแกผูรับประกันภัยตออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย  
 

3. ความหมายของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัย เปนวิธีการจัดการดานการเงินวิธีหนึ่งที่ใชในการจัดการความเสี่ยงภัย โดยมุงที่จะ
บรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดข้ึนกับบุคคลที่เปนเจาของความเสี่ยงภัย ทั้งความเสียหายที่เกิดตอ
ตนเองหรือภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบที่จะตองไปชดใชความเสียหายใหกับบุคคลอ่ืนในสังคม โดยที่สมาชิกของ
สังคมที่ตองการเขารวมในวิธีการนี้จะตองจายเงินกันคนละจํานวนหนึ่ง มากบางนอยบางข้ึนอยูกับระดับความเสี่ยงทีต่น
นํามาใหผูอ่ืนรวมเฉลี่ยรับเสี่ยงภัย เงินทั้งหมดนี้ถูกนํามารวมกันเปนกองทุน และจัดสรรไปในการชดใชความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริงของสมาชิกของกองทุนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวลวงหนา  
 จะเห็นไดวาการประกันวินาศภัย มิไดเปนการรับประกันภัยวาภัยจะไมเกิดข้ึน แตเปนการชวยเหลือ หรือ
บรรเทาความเสียหายทางการเงินที่เกิดข้ึนเปนสําคัญ คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย (2549, น.2) ไดให
ความหมายของ “การประกันภัย” ไววา การประกันภัย คือ การที่บุคคลฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “ผูรับประกันภัย” ทํา
หนาที่เปนหลักประกันแกบุคคลอีกฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “ผูเอาประกันภัย” โดยสัญญาวาเขาจะไมตองรับความ
เดือดรอนทางการเงินจากภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของเขา โดยผูรับประกันภัยสัญญาวาจะจายเงินชดเชยใหผูเอาประกันภัยตามจํานวนและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว หรือ
อาจจะทําใหทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวนั้นกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงสภาพเดิม โดยผูรับประกันภัยจะไดรับเงิน 
คาเบี้ยประกันภัยเปนการตอบแทนจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนที่ตกลงกัน  
 ซึ่งในเร่ืองนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 861 ไดบัญญัติความหมายของการประกันวินาศภัย
และการประกันชีวิต ไววา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใช 
เงินจํานวนหนึ่งให ในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึนหรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีก
คนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย” 
 

4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยท่ีสามารถเอาประกันภัยได 
 บริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยไดทุกประเภท คงรับไดเพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกวา “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได” (Insurable Risks) เทานั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กลาวตอไปนี้ 
 4.1 มีหนวยของความเสี่ยงภัยที่คลายคลึงกันเปนจํานวนมาก วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูรับประกันภัย
คํานวณความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎวาดวยจํานวนมาก (Law of Large Numbers) ถาหากมีหนวย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เปนจํานวนมากพอ ผูรับประกันภัยก็จะสามารถ
คํานวณความเสียหายที่จะเกิดข้ึนไดคอนขางแมนยํา ทั้งในแงของความถ่ี และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน (Average Frequency and Average Severity of Loss) 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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 4.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนอุบัติเหตุและไมไดเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจะชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ และไมใชความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของ
ผูเอาประกันภัย ถาหากผูรับประกันภัยยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัยแลว 
อาจจะกอใหเกิดภาวะภัยทางศีลธรรม หรือที่รูจักคุนเคยกันวา สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) โดย 
ผูเอาประกันภัยอาจจะทําลายทรัพยสินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย 
เชน ผูเอาประกันภัยตองการเปลี่ยนรถยนตคันใหม จึงนํารถยนตของตนเองไปทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
ประเภท 1 และตอมาวางแผนรวมกับบุคคลอ่ืนขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับ
ประกันภัย เปนตน  

4.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตองสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเปนตัวเงินได เพื่อให
เจาหนาที่ทําการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยทราบวาสาเหตุของความเสียหายนั้นเปนสาเหตุที่ไดรับการ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือไม และถาหากคุมครอง ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแก 
ผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินเทาใด หากภัยใดที่จะเอามาประกันภัยไมมีลักษณะดังกลาวนี้แลวจะเกิดความยุงยากใน
การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนเปนอันมาก เพราะจะไมสามารถวินิจฉัยไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
และไดรับการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือไม นอกจากนั้น หากไมสามารถประเมินความเสียหายเปนตัวเงินได
แลว ผูรับประกันภัยก็ไมสามารถชดใชคาเสียหายไดอยางถูกตอง 
 4.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตองไมเปนมหันตภัย ภัยบางอยางซึ่งสามารถกอใหเกิดความเสียหายในแต
ละคร้ังคิดเปนเงินรวมกันจํานวนมหาศาลเกินกวากําลังของผูรับประกันภัยแหงเดียว หรือหลายแหงรวมกันจะรับไวได 
เชน ภัยสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร ยอมถือวาเปนมหันตภัยที่ผูรับประกันภัยไมสามารถรับประกันภัยไวได
ทั้งหมด 
 4.5 ความเสี่ยงภัยน้ันควรเปนความเสี่ยงภัยที่แทจริงและเปนความเสี่ยงภัยจําเพาะ ความเสี่ยงภัยที่
แทจริง (Pure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงภัยนั้นมีโอกาสเกิดความสูญเสียเพียงอยางเดียวโดยที่ผูเสี่ยงภัยไมอยากให
เกิดข้ึน ไมมีเจตนาทําใหเกิดเหตุการณที่จะนํามาซึ่งความเสียหาย เชน โรคภัยไขเจ็บ น้ําทวม ไฟไหม รถชน พายุ  
เปนตน ซึ่งแตกตางจากความเสี่ยงภัยที่มุงเก็งกําไร (Speculative Risk) อันหมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ผูเสี่ยงภัยมีเจตนา
จะเขาไปเสี่ยง โดยสรางความเสี่ยงภัยข้ึนเองเพื่อหวังผลประโยชนหรือกําไร และอาจจะขาดทุนหรือคุมทุนก็ได เชน 
การซื้อหุน เปนตน นอกจากนั้นความเสี่ยงภัยควรเปนความเสี่ยงภัยจําเพาะ (Particular Risk) ที่มีผลกระทบและ
กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น เชน เกิดอุบัติเหตุรถชน 
ไฟไหมบาน การขโมยรถ การปลนธนาคาร เปนตน ซึ่งแตกตางจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน (Fundamental Risk)  
ที่หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวม กอใหเกิดความเสียหายตอคนจํานวนมาก 
เชน การเกิดภาวะเงินเฟอ เงินฝด แผนดินไหว น้ําทวม สงคราม เปนตน 
 4.6 ความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหายตองคํานวณหรือประมาณได ผูรับประกันภัยจะตองคํานวณ 
คาความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนไดอยางใกลเคียง
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานี้มาคํานวณเบี้ยประกันภัยใหพอเพียงสําหรับจายเปนคาสินไหมทดแทน 
คาใชจายในการดําเนินงานและมีเหลือเปนเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่คาดไมถึง 
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 4.7 ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย ความเสี่ยงภัยที่สามารถนํามาเอาประกันภัย 
ไดนั้น ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในความเสี่ยงภัยนั้น กลาวคือ หากเกิดความเสียหายข้ึนผูเอาประกันภัยยอม 
เสียประโยชนจากการเสียหายนั้น 
 

5. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
 ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยมีอยู 3 ทฤษฎีดวยกัน คือ 1) ทฤษฎีความนาจะเปน 2) กฎ
ของการเฉลี่ย และ 3) กฎวาดวยจํานวนมาก ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีความสําคัญตอผูรับประกันภัยในการพิจารณารับเสี่ยงภัย 
และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 5.1 ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Theory) ในทางคณิตศาสตรความนาจะเปน จะมีตัวเลขอยู
ระหวางศูนย (0) ถึงหนึ่ง (1) ที่กําหนดใหกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ความนาจะเปนที่เทากับ 0 ก็คือไมมีโอกาสที่
เหตุการณนั้นจะเกิดข้ึน แตถาความนาจะเปนเทากับ 1 แสดงวาเหตุการณเหลานั้นเกิดข้ึนไดอยางแนนอน ในทาง
ปฏิบัติผูรับประกันภัยจะนําทฤษฎีความนาจะเปนมาใชในการกําหนดคาเบี้ยประกันภัย โดยประมาณการคาความ
เสียหายทั้งหมดตอป จํานวนคร้ังของการเกิดความเสียหายจากภัยตอป และจํานวนเงินความเสียหายตอเหตุการณ ซึ่ง
ผลลัพธจากการประมาณการดังกลาว ถือเปนการประมาณความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนตอบริษัทผู รับประกันภัย 
เพราะฉะนั้น คาของความนาจะเปนที่ถือวามีโอกาสจะอยูระหวางเลข 0 ถึง 1 เสมอ 
 5.2 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average) กฎของการเฉลี่ยเปนการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยรวมกัน ดังนั้น กฎ
ของการเฉลี่ยจึงเปนหลักสําคัญของการประกันภัย ถามีภัยเกิดข้ึนความสูญเสียมีจํานวนเทาใดใหเฉลี่ยกันไประหวาง 
ผูเสี่ยงภัย ซึ่งคาความสูญเสียที่เฉลี่ยนี้แสดงออกในรูปของคาเบี้ยประกันภัย หากผูเสี่ยงภัยมีจํานวนนอย การประกันภัย
ก็จะดําเนินไปไดยาก สงผลใหคาเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูง แตหากมีผูทําประกันภัยเปนจํานวนมาก จะสงผลใหคาเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราที่ต่ําลง 
 5.3 กฎวาดวยจํานวนมาก (Law of large numbers) ราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 156) ไดให
ความหมายของกฎวาดวยจํานวนมาก คือ กฎวาดวยความเปนไปได ซึ่งเปนพื้นฐานของการประกันภัย ถาจํานวนวัตถุ
หรือเหตุที่เอาประกันภัยไวมีจํานวนมากเทาใด ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งข้ึนจะใกลเคียงกับ
เหตุการณที่เกิดจริงมากข้ึนเทานั้น ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตละประเภทของผูรับ
ประกันภัย 
 

6. หลักพ้ืนฐานในการกําหนดเบ้ียประกันภัย 
 ในการกําหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน
ตอไปนี้ คือ 
 6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กลาวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะนํามาชดใชคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตตองเพียงพอสําหรับคาใชจาย และมีผลกําไร 
 6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความวา ผูเอาประกันภัยตองเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผูที่มีความเสี่ยงมากยอมตองเสียเบี้ยประกันภัยมากกวาผูที่มีความเสี่ยงนอยกวา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งไดวา 
Fairly Discriminatory 
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 4.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนอุบัติเหตุและไมไดเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจะชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ และไมใชความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของ
ผูเอาประกันภัย ถาหากผูรับประกันภัยยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัยแลว 
อาจจะกอใหเกิดภาวะภัยทางศีลธรรม หรือที่รูจักคุนเคยกันวา สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) โดย 
ผูเอาประกันภัยอาจจะทําลายทรัพยสินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย 
เชน ผูเอาประกันภัยตองการเปลี่ยนรถยนตคันใหม จึงนํารถยนตของตนเองไปทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
ประเภท 1 และตอมาวางแผนรวมกับบุคคลอ่ืนขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับ
ประกันภัย เปนตน  

4.3 ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตองสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเปนตัวเงินได เพื่อให
เจาหนาที่ทําการชดใชคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยทราบวาสาเหตุของความเสียหายนั้นเปนสาเหตุที่ไดรับการ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือไม และถาหากคุมครอง ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแก 
ผูเอาประกันภัยเปนจํานวนเงินเทาใด หากภัยใดที่จะเอามาประกันภัยไมมีลักษณะดังกลาวนี้แลวจะเกิดความยุงยากใน
การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนเปนอันมาก เพราะจะไมสามารถวินิจฉัยไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
และไดรับการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยหรือไม นอกจากนั้น หากไมสามารถประเมินความเสียหายเปนตัวเงินได
แลว ผูรับประกันภัยก็ไมสามารถชดใชคาเสียหายไดอยางถูกตอง 
 4.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันตองไมเปนมหันตภัย ภัยบางอยางซึ่งสามารถกอใหเกิดความเสียหายในแต
ละคร้ังคิดเปนเงินรวมกันจํานวนมหาศาลเกินกวากําลังของผูรับประกันภัยแหงเดียว หรือหลายแหงรวมกันจะรับไวได 
เชน ภัยสงคราม ภัยจากระเบิดนิวเคลียร ยอมถือวาเปนมหันตภัยที่ผูรับประกันภัยไมสามารถรับประกันภัยไวได
ทั้งหมด 
 4.5 ความเสี่ยงภัยน้ันควรเปนความเสี่ยงภัยที่แทจริงและเปนความเสี่ยงภัยจําเพาะ ความเสี่ยงภัยที่
แทจริง (Pure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงภัยนั้นมีโอกาสเกิดความสูญเสียเพียงอยางเดียวโดยที่ผูเสี่ยงภัยไมอยากให
เกิดข้ึน ไมมีเจตนาทําใหเกิดเหตุการณที่จะนํามาซึ่งความเสียหาย เชน โรคภัยไขเจ็บ น้ําทวม ไฟไหม รถชน พายุ  
เปนตน ซึ่งแตกตางจากความเสี่ยงภัยที่มุงเก็งกําไร (Speculative Risk) อันหมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ผูเสี่ยงภัยมีเจตนา
จะเขาไปเสี่ยง โดยสรางความเสี่ยงภัยข้ึนเองเพื่อหวังผลประโยชนหรือกําไร และอาจจะขาดทุนหรือคุมทุนก็ได เชน 
การซื้อหุน เปนตน นอกจากนั้นความเสี่ยงภัยควรเปนความเสี่ยงภัยจําเพาะ (Particular Risk) ที่มีผลกระทบและ
กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น เชน เกิดอุบัติเหตุรถชน 
ไฟไหมบาน การขโมยรถ การปลนธนาคาร เปนตน ซึ่งแตกตางจากความเสี่ยงภัยพื้นฐาน (Fundamental Risk)  
ที่หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวม กอใหเกิดความเสียหายตอคนจํานวนมาก 
เชน การเกิดภาวะเงินเฟอ เงินฝด แผนดินไหว น้ําทวม สงคราม เปนตน 
 4.6 ความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหายตองคํานวณหรือประมาณได ผูรับประกันภัยจะตองคํานวณ 
คาความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหาย และความรุนแรงของความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนไดอยางใกลเคียง
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานี้มาคํานวณเบี้ยประกันภัยใหพอเพียงสําหรับจายเปนคาสินไหมทดแทน 
คาใชจายในการดําเนินงานและมีเหลือเปนเงินสํารองสําหรับความเสียหายที่คาดไมถึง 
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 4.7 ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในเหตุที่เอาประกันภัย ความเสี่ยงภัยที่สามารถนํามาเอาประกันภัย 
ไดนั้น ผูเอาประกันภัยตองมีสวนไดเสียในความเสี่ยงภัยนั้น กลาวคือ หากเกิดความเสียหายข้ึนผูเอาประกันภัยยอม 
เสียประโยชนจากการเสียหายนั้น 
 

5. ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
 ทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยมีอยู 3 ทฤษฎีดวยกัน คือ 1) ทฤษฎีความนาจะเปน 2) กฎ
ของการเฉลี่ย และ 3) กฎวาดวยจํานวนมาก ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีความสําคัญตอผูรับประกันภัยในการพิจารณารับเสี่ยงภัย 
และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
 5.1 ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Theory) ในทางคณิตศาสตรความนาจะเปน จะมีตัวเลขอยู
ระหวางศูนย (0) ถึงหนึ่ง (1) ที่กําหนดใหกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ความนาจะเปนที่เทากับ 0 ก็คือไมมีโอกาสที่
เหตุการณนั้นจะเกิดข้ึน แตถาความนาจะเปนเทากับ 1 แสดงวาเหตุการณเหลานั้นเกิดข้ึนไดอยางแนนอน ในทาง
ปฏิบัติผูรับประกันภัยจะนําทฤษฎีความนาจะเปนมาใชในการกําหนดคาเบี้ยประกันภัย โดยประมาณการคาความ
เสียหายทั้งหมดตอป จํานวนคร้ังของการเกิดความเสียหายจากภัยตอป และจํานวนเงินความเสียหายตอเหตุการณ ซึ่ง
ผลลัพธจากการประมาณการดังกลาว ถือเปนการประมาณความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนตอบริษัทผู รับประกันภัย 
เพราะฉะนั้น คาของความนาจะเปนที่ถือวามีโอกาสจะอยูระหวางเลข 0 ถึง 1 เสมอ 
 5.2 กฎของการเฉลี่ย (Law of Average) กฎของการเฉลี่ยเปนการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยรวมกัน ดังนั้น กฎ
ของการเฉลี่ยจึงเปนหลักสําคัญของการประกันภัย ถามีภัยเกิดข้ึนความสูญเสียมีจํานวนเทาใดใหเฉลี่ยกันไประหวาง 
ผูเสี่ยงภัย ซึ่งคาความสูญเสียที่เฉลี่ยนี้แสดงออกในรูปของคาเบี้ยประกันภัย หากผูเสี่ยงภัยมีจํานวนนอย การประกันภัย
ก็จะดําเนินไปไดยาก สงผลใหคาเบี้ยประกันภัยมีอัตราสูง แตหากมีผูทําประกันภัยเปนจํานวนมาก จะสงผลใหคาเบี้ย
ประกันภัยมีอัตราที่ต่ําลง 
 5.3 กฎวาดวยจํานวนมาก (Law of large numbers) ราชบัณฑิตยสภา (2560, น. 156) ไดให
ความหมายของกฎวาดวยจํานวนมาก คือ กฎวาดวยความเปนไปได ซึ่งเปนพื้นฐานของการประกันภัย ถาจํานวนวัตถุ
หรือเหตุที่เอาประกันภัยไวมีจํานวนมากเทาใด ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งข้ึนจะใกลเคียงกับ
เหตุการณที่เกิดจริงมากข้ึนเทานั้น ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแตละประเภทของผูรับ
ประกันภัย 
 

6. หลักพ้ืนฐานในการกําหนดเบ้ียประกันภัย 
 ในการกําหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน
ตอไปนี้ คือ 
 6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กลาวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะนํามาชดใชคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตตองเพียงพอสําหรับคาใชจาย และมีผลกําไร 
 6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความวา ผูเอาประกันภัยตองเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผูที่มีความเสี่ยงมากยอมตองเสียเบี้ยประกันภัยมากกวาผูที่มีความเสี่ยงนอยกวา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งไดวา 
Fairly Discriminatory 
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 6.3 มีความสมเหตุสมผล (Reasonable) ผูรับประกันภัยไมควรที่จะหากําไรในการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย (Not Excessive) และจําเปนตองคํานึงถึงความสามารถใน
การขายดวยวา ถาอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจะมีผูทําประกันภัยหรือไมโดยเฉพาะในสภาพการแขงขันทางราคาที่
รุนแรง 
  โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยที่ผูรับประกันภัยเก็บจากผูเอาประกันภัยจะคํานวณจากองคประกอบตอไปนี้  
   1) ความเสียหายแทจริงที่คาดคะเนตามสถิติ ซึ่งคํานวณจากคาความเปนไปไดในการเกิดวินาศภัยกับ
จํานวนความเสียหายโดยเฉลีย่แตละคร้ัง 
   2) คาใชจายในการบริหารงานของผูรับประกันภัย เชน คาบําเหน็จ คาใชจายในการรับประกันภัย 
คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการเอาประกันภัยตอ เปนตน 
   3) เงินสํารองสําหรับความเสียหายที่คาดไมถึง รวมถึงกําไรที่คาดวาจะไดรับจากการรับประกันภัย  
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เรื่องที่ 1.2  
หลักพ้ืนฐานของการประกันวินาศภัย 
   
  
 การประกันวินาศภัย มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ประกอบดวย 
 1. หลักสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได (Principle of Insurable Interest) 
 2. หลักความสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) 
 3. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
 4. หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 5. หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
 6. หลักเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause) 
 

1. หลักสวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยได  
 หลักสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได (Principle of Insurable Interest) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลัก
สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได กลาวคือ ผูเอาประกันภัยจะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชนตามกฎหมาย 
หรือความรับผิดตามกฎหมาย ในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ทําสัญญา หลักขอนี้ไมเพียงแตเปนแนวคิดทางกฎหมาย
เทานั้น แตยังเปนแนวคิดทางศีลธรรมดวย อันจะกอใหเกิดประโยชน 2 ประการ คือ 
 1.1 เพ่ือปองกันมิใหสัญญาประกันภัยเปนสัญญาการพนัน เพราะการที่บุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่ตน
ไมมีความเก่ียวของ ยอมไมไดรับความเสียหายเมื่อสิ่งนั้นถูกทําลายหรือเสียหาย ฉะนั้น การที่ไดรับคาสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหายนั้น ยอมเปนการไมถูกตองเพราะเทากับอนุญาตใหมีการพนันในรูปแบบของสัญญาประกันภัย 
 1.2 เพ่ือปองกันไมใหวัตถุที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายโดยจงใจ หรือเจตนาของผูเอาประกันภัย  
ถาผูเอาประกันภัยไมมีกรรมสิทธิ์ หรือประโยชนอันใดในทรัพยสินที่เอาประกันภัยแลว จะไมไดรับความเสียหายหาก
เกิดวินาศภัยข้ึนกับทรัพยสินนั้น ในทางตรงกันขาม ถามีสิทธิหรือประโยชนในทรัพยสินที่เอาประกันภัยแลว ผูเอา
ประกันภัยจะหวงแหนและเสียดายไมยินยอมใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน 
 ดังนั้น ถาหากในระหวางสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ การเสี่ยงภัยไดหมดไปหรือวัตถุที่เอาประกันภัยหมดไป
หรือไดมีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยไปใหผูอ่ืนแลว สวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นก็จะหมดไปดวย ซึ่งจะทําใหสัญญา
ประกันภัยนั้นไมมีผลผูกพันกับผูที่ไมมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นตอไป 
 การพิจารณาวาสวนไดเสียอันใดเปนสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยไดจะตองประกอบดวย 
  1) ผูเอาประกันภัยตองมีสวนเก่ียวของหรือมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งกับวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่ง
อาจเก่ียวของในฐานะผูทรงสิทธิ ไดแก เจาของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองเชน ผูเชา ผูเชาซื้อ ผูรับฝาก ผูรับจํานาํ 
เปนตน ซึ่งผูทรงสิทธิในฐานะผูมีสิทธิครอบครองดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอเจาของทรัพย ถาหากทําใหทรัพยนั้น 
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 6.3 มีความสมเหตุสมผล (Reasonable) ผูรับประกันภัยไมควรที่จะหากําไรในการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัยมากจนเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพความเสี่ยงภัย (Not Excessive) และจําเปนตองคํานึงถึงความสามารถใน
การขายดวยวา ถาอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจะมีผูทําประกันภัยหรือไมโดยเฉพาะในสภาพการแขงขันทางราคาที่
รุนแรง 
  โดยทั่วไป เบี้ยประกันภัยที่ผูรับประกันภัยเก็บจากผูเอาประกันภัยจะคํานวณจากองคประกอบตอไปนี้  
   1) ความเสียหายแทจริงที่คาดคะเนตามสถิติ ซึ่งคํานวณจากคาความเปนไปไดในการเกิดวินาศภัยกับ
จํานวนความเสียหายโดยเฉลีย่แตละคร้ัง 
   2) คาใชจายในการบริหารงานของผูรับประกันภัย เชน คาบําเหน็จ คาใชจายในการรับประกันภัย 
คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการเอาประกันภัยตอ เปนตน 
   3) เงินสํารองสําหรับความเสียหายที่คาดไมถึง รวมถึงกําไรที่คาดวาจะไดรับจากการรับประกันภัย  
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เรื่องที่ 1.2  
หลักพ้ืนฐานของการประกันวินาศภัย 
   
  
 การประกันวินาศภัย มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ประกอบดวย 
 1. หลักสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได (Principle of Insurable Interest) 
 2. หลักความสุจริตอยางยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) 
 3. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) 
 4. หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) 
 5. หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) 
 6. หลักเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause) 
 

1. หลักสวนไดเสียท่ีเอาประกันภัยได  
 หลักสวนไดเสียที่เอาประกันภัยได (Principle of Insurable Interest) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลัก
สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได กลาวคือ ผูเอาประกันภัยจะตองมีกรรมสิทธิ์ สิทธิ หรือประโยชนตามกฎหมาย 
หรือความรับผิดตามกฎหมาย ในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่ทําสัญญา หลักขอนี้ไมเพียงแตเปนแนวคิดทางกฎหมาย
เทานั้น แตยังเปนแนวคิดทางศีลธรรมดวย อันจะกอใหเกิดประโยชน 2 ประการ คือ 
 1.1 เพ่ือปองกันมิใหสัญญาประกันภัยเปนสัญญาการพนัน เพราะการที่บุคคลใดเอาประกันภัยในสิ่งที่ตน
ไมมีความเก่ียวของ ยอมไมไดรับความเสียหายเมื่อสิ่งนั้นถูกทําลายหรือเสียหาย ฉะนั้น การที่ไดรับคาสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดความเสียหายนั้น ยอมเปนการไมถูกตองเพราะเทากับอนุญาตใหมีการพนันในรูปแบบของสัญญาประกันภัย 
 1.2 เพ่ือปองกันไมใหวัตถุที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายโดยจงใจ หรือเจตนาของผูเอาประกันภัย  
ถาผูเอาประกันภัยไมมีกรรมสิทธิ์ หรือประโยชนอันใดในทรัพยสินที่เอาประกันภัยแลว จะไมไดรับความเสียหายหาก
เกิดวินาศภัยข้ึนกับทรัพยสินนั้น ในทางตรงกันขาม ถามีสิทธิหรือประโยชนในทรัพยสินที่เอาประกันภัยแลว ผูเอา
ประกันภัยจะหวงแหนและเสียดายไมยินยอมใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน 
 ดังนั้น ถาหากในระหวางสัญญาประกันภัยมีผลบังคับ การเสี่ยงภัยไดหมดไปหรือวัตถุที่เอาประกันภัยหมดไป
หรือไดมีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยไปใหผูอ่ืนแลว สวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นก็จะหมดไปดวย ซึ่งจะทําใหสัญญา
ประกันภัยนั้นไมมีผลผูกพันกับผูที่ไมมีสวนไดเสียในเหตุประกันภัยนั้นตอไป 
 การพิจารณาวาสวนไดเสียอันใดเปนสวนไดเสียที่อาจเอาประกันภัยไดจะตองประกอบดวย 
  1) ผูเอาประกันภัยตองมีสวนเก่ียวของหรือมีความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งกับวัตถุที่เอาประกันภัยซึ่ง
อาจเก่ียวของในฐานะผูทรงสิทธิ ไดแก เจาของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองเชน ผูเชา ผูเชาซื้อ ผูรับฝาก ผูรับจํานาํ 
เปนตน ซ่ึงผูทรงสิทธิในฐานะผูมีสิทธิครอบครองดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอเจาของทรัพย ถาหากทําใหทรัพยนั้น 
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สูญหาย หรือเสียหายโดยความผิดของตนเอง สวนที่ไมใชในฐานะผูทรงสิทธิไดแกความรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอก ซึ่งในทางกฎหมายเรียกวา การประกันภัยคํ้าจุน  
  สิทธิตามที่กลาวขางตน อาจเปนทรัพยสิทธิ ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน เปนตน หรืออาจเปน
บุคคลสิทธิก็ได เชน การจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได ละเมิด เปนตน  
  2) ความเสียหายนั้นจะตองสามารถประเมินเปนตัวเงินได  
 

2. หลักความสุจริตอยางยิ่ง 
 หลักความสุจริตอยางย่ิง (Principle of Utmost Good Faith) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักความ
ซ่ือสัตยสุจริตอยางยิ่ง เกิดข้ึนเนื่องจากสัญญาประกันภัยตองอาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยใน
การจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย โดยผูรับประกันภัยจะตองอาศัยขอมูลตางๆ ของผูเอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวาจะเขารับเสี่ยงภัยหรือไม ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยนั้นของผูเอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบโดยละเอียด เพื่อใหผูรับ
ประกันภัยสามารถวิเคราะหไดวาจะเขารับความเสี่ยงภัยแทนผูเอาประกันภัยไดมากนอยเพียงใด หรือควรจะกําหนด
เงื่อนไข หรือจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงต่ํามากนอยเพียงใด หากผูเอาประกันภัยไมเปดเผยใหผูรับประกันภัยทราบ 
ผูรับประกันภัยก็ตกอยูในสถานะเสียเปรียบไมไดความเปนธรรม 
 สาระสําคัญของหลักความสุจริตอยางยิ่ง สามารถพิจารณาไดจากการเปดเผยความจริงและการไมแถลง
ขอความเปนเท็จ ดังนี้ 
 2.1 การเปดเผยความจริง (Disclosure) หมายถึง การเปดเผยความจริงที่เปนสาระสําคัญที่มีผลกระทบ 
ตอความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบอยางละเอียดโดยปราศจากการซอนเรนปดบัง 
อําพรางใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไมปกปดสิ่งที่เปนสาระสําคัญดวย ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูรับประกันภัยใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
วาจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยไดหรือไม ถาสามารถรับประกันภัยได จะกําหนดเบี้ยประกันภัยเทาใด และ
จะรับประกันภัยโดยมี เงื่อนไขอยางไรบาง หนาที่ เปดเผยความจริง และไมปกปดสิ่ งที่ เปนสาระสํา คัญ  
ถือเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยตองแจงโดยไมตองใหผูรับประกันภัยสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจากผูเอาประกันภัยไดมีการ
เอาความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหผูรับประกันภัยเปนผูรับความเสี่ยงนั้น ความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผูเอา
ประกันภัยมีอยูอยางไร ผูเอาประกันภัยทราบฝายเดียว ผูรับประกันภัยไมสามารถทราบได โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เสี่ยงภัยบางอยางเปนความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคคลทั่วๆ ไปจะไมมีความเสี่ยงภัยนั้นๆ  
 ดังนั้น กรอบในการพิจารณาวาอะไรเปนสาระสําคัญที่ควรเปดเผย เชน มีการเสี่ยงภัยมากข้ึน มีเหตุจูงใจ
พิเศษกระตุนใหเอาประกันภัย ความจริงที่จะทําใหผูรับประกันภัยรับผิดมากกวาปกติ ความจริงที่เก่ียวเนื่องกับภาวะภัย
ทางศีลธรรม (Moral Hazard) หรือความจริงที่ผูรับประกันภัยใหความสนใจเปนพิเศษ เปนตน สวนความจริง
สาธารณะที่ไมตองเปดเผย เชน ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือเหตุผลควรจะรู ผูรับประกันภัยสามารถสอบถามจาก 
ที่ใดๆ ได เปนขอมูลที่ผูรับประกันภัยยินยอมใหผานไปโดยไมตองสอบถาม ทําใหการเสี่ยงภัยนอยลง หรือไมจําเปนตอง
เปดเผย โดยเหตุผลของเงื่อนไข เปนตน  
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 2.2 การไมแถลงขอความอันเปนเท็จ (Non Misrepresentation) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยเปน 
ผูสอบถาม และผูเอาประกันภัยจะตองตอบขอซักถามของผูรับประกันภัยในขณะขอทําสัญญาประกันภัยใหตรงกับ
ความเปนจริง ซึ่งจะกระทําโดยวาจาหรือลายลักษณอักษรตามแตกรณี 
 ประเด็นสําคัญตอหลักความสุจริตอยางยิ่ง จะเก่ียวของกับขอมูลที่ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยความจริง ไม
ปกปดสาระสําคัญ รวมทั้งไมแถลงขอความอันเปนเท็จตอผูรับประกันภัย เนื่องจากผูเอาประกันภัยเปนผูที่ทราบขอมูล
ของตนแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงระบุไวอยางชัดเจนวา ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผย 
ดังนั้น ขอมูลที่ผูเอาประกันภัยเปดเผยในการขอเอาประกันภัยจะตองเปนขอมูลที่เปนสาระสําคัญของสัญญา (Material 
Fact) เทานั้น หาใชขอมูลโดยปกติทั่วไปซึ่งขอมูลที่เปนสาระสําคัญนี้โดยปกติจะเปนขอมูลที่ผูรับประกันภัยขอใหผูเอา
ประกันภัยแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย เชน ประวัติความเสียหายที่ผานมาไมวาจะไดมีการเอาประกันภัยหรือไม 
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัยที่ผานมา เปนตน  
 หากผูเอาประกันภัยไมเปดเผยความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ จะสงผลใหสัญญาประกันภัยเปน
โมฆียะ ซึ่งหมายความวาสัญญาประกันภัยดังกลาวจะสมบูรณ แตผูรับประกันภัยสามารถบอกลางสัญญา (แจงขอ
ยกเลิกสัญญา) ได แตทั้งนี้จะตองทําการบอกลางภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะ
บอกลางได หรือภายใน 5 ป นับแตวันทําสัญญา 
 

3. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักการชดใช
ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง คือ การชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง หมายถึง เมื่อเกิดความ
เสียหายข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยที่ทําประกันภัยไว ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ตามความเสียหายแทจริงที่เกิดข้ึน รวมทั้งคาใชจายเก่ียวกับการที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปเพื่อรักษาทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยไมใหเกิดความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว แตคาสินไหมทดแทนนั้นตองไมเกินจํานวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว 
 วัตถุประสงคหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง คือการทําใหผูเอาประกันภัยเมื่อไดรับ
ความเสียหายจากภัยที่ไดเอาประกันภัยไวกลับสูสภาพเดิมกอนไดรับความเสียหาย แตจะตองไมดีไปกวาเดิมหรือแยไป
กวาเดิมซึ่งเปนขอที่ทําใหสัญญาประกันภัยแตกตางจากสัญญาการพนันอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผูเอา
ประกันภัยสวนใหญไมทราบวาการประกันภัยทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยทรัพยสินนั้นจะเปนไปตามหลักการชดใช
คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงอยางเครงครัด ทําใหผูเอาประกันภัยสวนใหญมักจะทําประกันภัยทรัพยสินใน
มูลคาที่ต่ํากวามูลคาที่แทจริง ซึ่งสงผลใหผูเอาประกันภัยตองแบกรับสวนตางของความเสียหาย หรือที่เรียกวาการเฉลี่ย
ความเสียหาย  
 การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสถานะเดิมเสมือนกอน
เกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยมีวิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน 4 วิธี ดังนี้ 
 3.1 การจายเปนตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจายคาสินไหมทดแทนเปนตัวเงินนี้เปนวิธีที่งายที่สุด 
และกอใหเกิดสภาพคลอง 
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สูญหาย หรือเสียหายโดยความผิดของตนเอง สวนที่ไมใชในฐานะผูทรงสิทธิไดแกความรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอก ซึ่งในทางกฎหมายเรียกวา การประกันภัยคํ้าจุน  
  สิทธิตามที่กลาวขางตน อาจเปนทรัพยสิทธิ ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน เปนตน หรืออาจเปน
บุคคลสิทธิก็ได เชน การจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได ละเมิด เปนตน  
  2) ความเสียหายนั้นจะตองสามารถประเมินเปนตัวเงินได  
 

2. หลักความสุจริตอยางยิ่ง 
 หลักความสุจริตอยางย่ิง (Principle of Utmost Good Faith) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักความ
ซื่อสัตยสุจริตอยางยิ่ง เกิดข้ึนเนื่องจากสัญญาประกันภัยตองอาศัยเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนมาเปนปจจัยใน
การจายคาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัย โดยผูรับประกันภัยจะตองอาศัยขอมูลตางๆ ของผูเอาประกันภัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจวาจะเขารับเสี่ยงภัยหรือไม ดังนั้น ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของการเสี่ยงภัยนั้นของผูเอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบโดยละเอียด เพื่อใหผูรับ
ประกันภัยสามารถวิเคราะหไดวาจะเขารับความเสี่ยงภัยแทนผูเอาประกันภัยไดมากนอยเพียงใด หรือควรจะกําหนด
เงื่อนไข หรือจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงต่ํามากนอยเพียงใด หากผูเอาประกันภัยไมเปดเผยใหผูรับประกันภัยทราบ 
ผูรับประกันภัยก็ตกอยูในสถานะเสียเปรียบไมไดความเปนธรรม 
 สาระสําคัญของหลักความสุจริตอยางยิ่ง สามารถพิจารณาไดจากการเปดเผยความจริงและการไมแถลง
ขอความเปนเท็จ ดังนี้ 
 2.1 การเปดเผยความจริง (Disclosure) หมายถึง การเปดเผยความจริงที่เปนสาระสําคัญที่มีผลกระทบ 
ตอความเสี่ยงภัยของวัตถุที่เอาประกันภัยใหผูรับประกันภัยทราบอยางละเอียดโดยปราศจากการซอนเรนปดบัง 
อําพรางใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไมปกปดสิ่งที่เปนสาระสําคัญดวย ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูรับประกันภัยใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
วาจะรับประกันภัยตามที่ขอเอาประกันภัยไดหรือไม ถาสามารถรับประกันภัยได จะกําหนดเบี้ยประกันภัยเทาใด และ
จะรับประกันภัยโดยมี เงื่อนไขอยางไรบาง หนาที่ เปดเผยความจริง และไมปกปดสิ่ งที่ เปนสาระสํา คัญ  
ถือเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัยตองแจงโดยไมตองใหผูรับประกันภัยสอบถาม ทั้งนี้เนื่องจากผูเอาประกันภัยไดมีการ
เอาความเสี่ยงภัยของตนเองไปใหผูรับประกันภัยเปนผูรับความเสี่ยงนั้น ความจริงเก่ียวกับการเสี่ยงภัยของผูเอา
ประกันภัยมีอยูอยางไร ผูเอาประกันภัยทราบฝายเดียว ผูรับประกันภัยไมสามารถทราบได โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เสี่ยงภัยบางอยางเปนความเสี่ยงภัยเฉพาะบุคคล ซึ่งบุคคลทั่วๆ ไปจะไมมีความเสี่ยงภัยนั้นๆ  
 ดังนั้น กรอบในการพิจารณาวาอะไรเปนสาระสําคัญที่ควรเปดเผย เชน มีการเสี่ยงภัยมากข้ึน มีเหตุจูงใจ
พิเศษกระตุนใหเอาประกันภัย ความจริงที่จะทําใหผูรับประกันภัยรับผิดมากกวาปกติ ความจริงที่เก่ียวเนื่องกับภาวะภัย
ทางศีลธรรม (Moral Hazard) หรือความจริงที่ผูรับประกันภัยใหความสนใจเปนพิเศษ เปนตน สวนความจริง
สาธารณะที่ไมตองเปดเผย เชน ผูรับประกันภัยรูอยูแลว หรือเหตุผลควรจะรู ผูรับประกันภัยสามารถสอบถามจาก 
ที่ใดๆ ได เปนขอมูลที่ผูรับประกันภัยยินยอมใหผานไปโดยไมตองสอบถาม ทําใหการเสี่ยงภัยนอยลง หรือไมจําเปนตอง
เปดเผย โดยเหตุผลของเงื่อนไข เปนตน  
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 2.2 การไมแถลงขอความอันเปนเท็จ (Non Misrepresentation) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยเปน 
ผูสอบถาม และผูเอาประกันภัยจะตองตอบขอซักถามของผูรับประกันภัยในขณะขอทําสัญญาประกันภัยใหตรงกับ
ความเปนจริง ซึ่งจะกระทําโดยวาจาหรือลายลักษณอักษรตามแตกรณี 
 ประเด็นสําคัญตอหลักความสุจริตอยางยิ่ง จะเก่ียวของกับขอมูลที่ผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยความจริง ไม
ปกปดสาระสําคัญ รวมทั้งไมแถลงขอความอันเปนเท็จตอผูรับประกันภัย เนื่องจากผูเอาประกันภัยเปนผูที่ทราบขอมูล
ของตนแตเพียงฝายเดียว ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงระบุไวอยางชัดเจนวา ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการเปดเผย 
ดังนั้น ขอมูลที่ผูเอาประกันภัยเปดเผยในการขอเอาประกันภัยจะตองเปนขอมูลที่เปนสาระสําคัญของสัญญา (Material 
Fact) เทานั้น หาใชขอมูลโดยปกติทั่วไปซึ่งขอมูลที่เปนสาระสําคัญนี้โดยปกติจะเปนขอมูลที่ผูรับประกันภัยขอใหผูเอา
ประกันภัยแถลงในใบคําขอเอาประกันภัย เชน ประวัติความเสียหายที่ผานมาไมวาจะไดมีการเอาประกันภัยหรือไม 
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัยที่ผานมา เปนตน  
 หากผูเอาประกันภัยไมเปดเผยความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จ จะสงผลใหสัญญาประกันภัยเปน
โมฆียะ ซึ่งหมายความวาสัญญาประกันภัยดังกลาวจะสมบูรณ แตผูรับประกันภัยสามารถบอกลางสัญญา (แจงขอ
ยกเลิกสัญญา) ได แตทั้งนี้จะตองทําการบอกลางภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบขอมูลอันจะ
บอกลางได หรือภายใน 5 ป นับแตวันทําสัญญา 
 

3. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักการชดใช
ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง คือ การชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง หมายถึง เมื่อเกิดความ
เสียหายข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยที่ทําประกันภัยไว ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ตามความเสียหายแทจริงที่เกิดข้ึน รวมทั้งคาใชจายเก่ียวกับการที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปเพื่อรักษาทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยไมใหเกิดความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว แตคาสินไหมทดแทนนั้นตองไมเกินจํานวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว 
 วัตถุประสงคหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง คือการทําใหผูเอาประกันภัยเมื่อไดรับ
ความเสียหายจากภัยที่ไดเอาประกันภัยไวกลับสูสภาพเดิมกอนไดรับความเสียหาย แตจะตองไมดีไปกวาเดิมหรือแยไป
กวาเดิมซึ่งเปนขอที่ทําใหสัญญาประกันภัยแตกตางจากสัญญาการพนันอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผูเอา
ประกันภัยสวนใหญไมทราบวาการประกันภัยทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยทรัพยสินนั้นจะเปนไปตามหลักการชดใช
คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงอยางเครงครัด ทําใหผูเอาประกันภัยสวนใหญมักจะทําประกันภัยทรัพยสินใน
มูลคาที่ต่ํากวามูลคาที่แทจริง ซึ่งสงผลใหผูเอาประกันภัยตองแบกรับสวนตางของความเสียหาย หรือที่เรียกวาการเฉลี่ย
ความเสียหาย  
 การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสถานะเดิมเสมือนกอน
เกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยมีวิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน 4 วิธี ดังนี้ 
 3.1 การจายเปนตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจายคาสินไหมทดแทนเปนตัวเงินนี้เปนวิธีที่งายที่สุด 
และกอใหเกิดสภาพคลอง 
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 3.2 การซอมแซม (Repair) วิธีนี้จะเหมาะในกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางสวนและอยูในวิสัยที่จะ
ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได 
 3.3 การหาของมาทดแทน (Replacement) เปนการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยจะตองหา
สิ่งที่เปนชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพยสินที่เอาประกันภัย มาทดแทนใหโดยไมจายเปนตัวเงินใหผูเอา
ประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือไมซอมแซมให เพราะทรัพยสินที่เอาประกันภัยชนิดนั้นอาจเปนทรัพยสินที่โดยสภาพของ
การใชสอยไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได วิธีนี้มักใชกับสังหาริมทรัพย 
 3.4 การทําใหกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจายคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้เปนการทําให
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวกลับคืนสภาพเดิมเสมือนกอนเกิดวินาศภัย ซึ่งไมสามารถกระทําไดโดยวิธีซอมแซมหรือหา
ของทดแทน เชน โรงงานถูกไฟไหมหรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผูรับประกันภัยจะกอสรางโรงงานนั้นข้ึนใหม เพื่อให
โรงงานนั้นสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิม เปนตน 
 

4. หลักการรับชวงสิทธิ 
 หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การกําหนดสิทธิของผูรับประกันภัยวาจะ
สามารถรับชวงสิทธิทั้งปวงของผูเอาประกันภัยที่จะเรียกรองเงินชดใชจากบุคคลภายนอก ซึ่งกระทําใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินหรือวัตถุที่ไดเอาประกันภัยไว เมื่อผูรับประกันภัยไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง
ใหแกผูเอาประกันภัยไปแลว  
 วินาศภัยที่อยูในความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดข้ึนดวยการ
กระทําของมนุษย และกรณีที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการกระทําของมนุษย เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟาผา 
อุทกภัย วาตภัย เปนตน แตการรับชวงสิทธิจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อเปนวินาศภัยที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย
เทานั้น การพิจารณาการรับชวงสิทธิในกรณีนี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 4.1 วินาศภัยจะตองเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
 4.2 ผูรับประกันภัยไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงใหแกผูเอาประกันภัยแลว 
 4.3 ผูรับประกันวินาศภัยเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย เทาจํานวนที่ตนไดจายคาสินไหมทดแทนไป 
 4.4 การเขารับชวงสิทธิของผูรับประกันภัย จะตองไมทําใหเสื่อมสิทธิของผูเอาประกันภัย 
 จะเห็นไดวาหลักการรับชวงสิทธิกับหลักการชดใชคาสนิไหมทดแทนตามความเปนจริงมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด การที่ผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิจากการจายคาสินไหมทดแทนของตนไดตองเปนการจายคาสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยูในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเทานั้น การจายคาสินไหมทดแทนโดยสําคัญผิดวา
ตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เชน สําคัญวาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิด
วินาศภัยหรือโดยสําคัญผิดวากรมธรรมประกันภัยมีผลใชบังคับในขณะเกิดวินาศภัย ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิรับชวง
สิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนตน อยางไรก็ตาม การเกิดวินาศภัยในบางกรณีมีปญหาวาอยูในความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยหรือไม เนื่องดวยผูรับประกันภัยเห็นวาไมอยูในความรับผิด ดวยเหตุที่เกิดวินาศภัยไมตรงตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย แตผูรับประกันภัยตกลงจายเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูเรียกรองคาเสียหายเพื่อเปนการชวยเหลือ ซึ่ง
เรียกวิธีการนี้วา “สินไหมกรุณา” (Ex Gratia Payment) ใหผูเอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผูรับ
ประกันภัยก็จะรับชวงสิทธิตามกฎหมายไมได 
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5. หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน 
 หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) เปนหลักการที่สืบเนื่องมาจาก
หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน และหลักการรับชวงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย ซ่ึงจะใชกับการประกันภัยที่มี
ผูรับประกันภัยตั้งแต 2 รายข้ึนไปในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในสวนไดเสีย 
อันเดียวกัน ผูรับประกันภัยแตละรายก็จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัยจากภัยที่เกิดข้ึนตาม
อัตราสวนของสัญญาประกันภัยแตละฉบับ ผูรับประกันภัยรายใดที่ชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
ตนไปมากเกินกวาอัตราสวนที่จะตองจายสําหรับวินาศภัยที่มีผูรับประกันภัยหลายรายนั้นก็สามารถจะเรียกรองสวนที่
ตนจายเกินอัตราสวนของผูรับประกันภัยรายอ่ืนๆ โดยการเขารับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย 
 หลักการอีกประการหนึ่ง คือ หากผูเอาประกันภัยมีการทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยตั้งแต 2 ราย 
หรือมากกวานั้นพรอมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันและมีจํานวนทุนประกันภัยรวมกันทั้งหมดมากเกินกวาจํานวนมูลคา
ทรัพยสินนั้นแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 วรรคหนึ่ง กําหนดให “ผูรับประโยชนหรือผูเอา
ประกันภัยชอบที่จะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศภัยจริงเทานั้น” เพื่อไมใหผูเอาประกันภัยได
กําไรจากการประกันภัย และผูรับประกันภัยแตละรายก็ตองชดใชจํานวนคาสินไหมทดแทนแบงตามอัตราสวนมากนอย
ตามจํานวนทุนประกันภัยที่ผูรับประกันภัยแตละรายรับประกันภัยไว 
 หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทนจะเกิดข้ึนไดตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 5.1 มีกรมธรรมประกันภัยสองฉบับ หรือมากกวาน้ัน (Two or More Policies) ตามหลักสากลแลวหาก
มีสัญญาประกันภัยมากกวาหนึ่งฉบับ ผูรับประกันภัยทุกรายจะตองเฉลี่ยคาสินไหมทดแทนตามอัตราสวนกับจํานวนทุน
ประกันภัยของแตละรายไมวาจะรับประกันภัยไวพรอมกันหรือไม 
 ในสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 วรรคสาม กําหนดไววาหากมีการทําสัญญา
ประกันภัยตางวันกัน ใหผูรับประกันภัยรายแรกจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนกอนจนกวาจะครบความ
รับผิดชอบของตน หากยังไมครบกับความเสียหายที่แทจริงแลว ผูรับประกันภัยรายตอมาก็จะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนจนครบความคุมครองของตน มีขอสังเกตวากฎหมายไทยใหใชคําวาสัญญาประกันภัยไมใชกรมธรรมประกันภัย 
ดังนั้น จึงยึดเอาวันทําสัญญาประกันภัยเปนหลัก ไมใชวันที่ออกกรมธรรมประกันภัยในการตีความวาผูรับประกันภัย
รายใดตองรับผิดชอบเปนรายแรก 
 5.2 กรมธรรมประกันภัยน้ันตองคุมครองภัยชนิดเดียวกัน (Same Peril) หมายถึง วินาศภัยที่ระบุให
คุมครองในสัญญาประกันภัยทุกฉบับจะตองเปนวินาศภัยเดียวกัน เชน กรมธรรมประกันอัคคีภัยใหความคุมครอง 
ไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิด ในขณะที่กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินก็ใหความคุมครองภัยชนิดเดียวกัน 
ถึงแมจะเปนกรมธรรมประกันภัยตางประเภทกันก็ตาม เปนตน 
 5.3 กรมธรรมประกันภัยน้ันตองคุมครองสวนไดเสียเดียวกันของผูเอาประกันภัย (Same Interest) 
หมายถึง สวนไดเสียที่เอาประกันภัยจะตองเปนอันเดียวกัน  
 5.4 กรมธรรมประกันภัยน้ันคุมครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน (Same Subject Matter of 
Insurance) หมายถึง วัตถุที่เอาประกันภัยตองเปนวัตถุอันเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงวาเปนการประกันภัยทรัพยสิน
หรือไม เนื่องจากกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมายก็
อยูในหลักเกณฑขอนี้ดวย 
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 3.2 การซอมแซม (Repair) วิธีนี้จะเหมาะในกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางสวนและอยูในวิสัยที่จะ
ซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได 
 3.3 การหาของมาทดแทน (Replacement) เปนการชดใชคาสินไหมทดแทนที่ผูรับประกันภัยจะตองหา
สิ่งที่เปนชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพยสินที่เอาประกันภัย มาทดแทนใหโดยไมจายเปนตัวเงินใหผูเอา
ประกันภัยไปหาซื้อเอง หรือไมซอมแซมให เพราะทรัพยสินที่เอาประกันภัยชนิดนั้นอาจเปนทรัพยสินที่โดยสภาพของ
การใชสอยไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได วิธีนี้มักใชกับสังหาริมทรัพย 
 3.4 การทําใหกลับคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจายคาสินไหมทดแทนดวยวิธีนี้เปนการทําให
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวกลับคืนสภาพเดิมเสมือนกอนเกิดวินาศภัย ซึ่งไมสามารถกระทําไดโดยวิธีซอมแซมหรือหา
ของทดแทน เชน โรงงานถูกไฟไหมหรือระเบิดเสียหายทั้งหมด ผูรับประกันภัยจะกอสรางโรงงานนั้นข้ึนใหม เพื่อให
โรงงานนั้นสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิม เปนตน 
 

4. หลักการรับชวงสิทธิ 
 หลักการรับชวงสิทธิ (Principle of Subrogation) หมายถึง การกําหนดสิทธิของผูรับประกันภัยวาจะ
สามารถรับชวงสิทธิทั้งปวงของผูเอาประกันภัยที่จะเรียกรองเงินชดใชจากบุคคลภายนอก ซึ่งกระทําใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินหรือวัตถุที่ไดเอาประกันภัยไว เมื่อผูรับประกันภัยไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง
ใหแกผูเอาประกันภัยไปแลว  
 วินาศภัยที่อยูในความรับผิดตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น มีทั้งกรณีที่เกิดข้ึนดวยการ
กระทําของมนุษย และกรณีที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากการกระทําของมนุษย เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟาผา 
อุทกภัย วาตภัย เปนตน แตการรับชวงสิทธิจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อเปนวินาศภัยที่เกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย
เทานั้น การพิจารณาการรับชวงสิทธิในกรณีนี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 4.1 วินาศภัยจะตองเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอก 
 4.2 ผูรับประกันภัยไดจายเงินคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงใหแกผูเอาประกันภัยแลว 
 4.3 ผูรับประกันวินาศภัยเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย เทาจํานวนที่ตนไดจายคาสินไหมทดแทนไป 
 4.4 การเขารับชวงสิทธิของผูรับประกันภัย จะตองไมทําใหเสื่อมสิทธิของผูเอาประกันภัย 
 จะเห็นไดวาหลักการรับชวงสิทธิกับหลักการชดใชคาสนิไหมทดแทนตามความเปนจริงมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด การที่ผูรับประกันภัยจะรับชวงสิทธิจากการจายคาสินไหมทดแทนของตนไดตองเปนการจายคาสินไหมทดแทน
อันเนื่องจากเกิดวินาศภัยที่อยูในความรับผิดตามสัญญาประกันภัยเทานั้น การจายคาสินไหมทดแทนโดยสําคัญผิดวา
ตนมีความรับผิดตามสัญญาประกันภัย เชน สําคัญวาผูเอาประกันภัยมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิด
วินาศภัยหรือโดยสําคัญผิดวากรมธรรมประกันภัยมีผลใชบังคับในขณะเกิดวินาศภัย ผูรับประกันภัยไมมีสิทธิรับชวง
สิทธิจากผูเอาประกันภัย เปนตน อยางไรก็ตาม การเกิดวินาศภัยในบางกรณีมีปญหาวาอยูในความรับผิดตามสัญญา
ประกันภัยหรือไม เนื่องดวยผูรับประกันภัยเห็นวาไมอยูในความรับผิด ดวยเหตุที่เกิดวินาศภัยไมตรงตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย แตผูรับประกันภัยตกลงจายเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูเรียกรองคาเสียหายเพื่อเปนการชวยเหลือ ซึ่ง
เรียกวิธีการนี้วา “สินไหมกรุณา” (Ex Gratia Payment) ใหผูเอาประกันภัยรับไปบรรเทาความเสียหายนั้น ผูรับ
ประกันภัยก็จะรับชวงสิทธิตามกฎหมายไมได 
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5. หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน 
 หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Contribution) เปนหลักการที่สืบเนื่องมาจาก
หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน และหลักการรับชวงสิทธิของสัญญาประกันวินาศภัย ซึ่งจะใชกับการประกันภัยที่มี
ผูรับประกันภัยตั้งแต 2 รายข้ึนไปในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกันในความเสี่ยงภัยเดียวกัน และในสวนไดเสีย 
อันเดียวกัน ผูรับประกันภัยแตละรายก็จะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัยจากภัยที่เกิดข้ึนตาม
อัตราสวนของสัญญาประกันภัยแตละฉบับ ผูรับประกันภัยรายใดที่ชําระคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
ตนไปมากเกินกวาอัตราสวนที่จะตองจายสําหรับวินาศภัยที่มีผูรับประกันภัยหลายรายนั้นก็สามารถจะเรียกรองสวนที่
ตนจายเกินอัตราสวนของผูรับประกันภัยรายอ่ืนๆ โดยการเขารับชวงสิทธิจากผูเอาประกันภัย 
 หลักการอีกประการหนึ่ง คือ หากผูเอาประกันภัยมีการทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยตั้งแต 2 ราย 
หรือมากกวานั้นพรอมกัน เพื่อวินาศภัยอันเดียวกันและมีจํานวนทุนประกันภัยรวมกันทั้งหมดมากเกินกวาจํานวนมูลคา
ทรัพยสินนั้นแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 วรรคหนึ่ง กําหนดให “ผูรับประโยชนหรือผูเอา
ประกันภัยชอบที่จะไดรับชําระคาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศภัยจริงเทานั้น” เพื่อไมใหผูเอาประกันภัยได
กําไรจากการประกันภัย และผูรับประกันภัยแตละรายก็ตองชดใชจํานวนคาสินไหมทดแทนแบงตามอัตราสวนมากนอย
ตามจํานวนทุนประกันภัยที่ผูรับประกันภัยแตละรายรับประกันภัยไว 
 หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทนจะเกิดข้ึนไดตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 5.1 มีกรมธรรมประกันภัยสองฉบับ หรือมากกวาน้ัน (Two or More Policies) ตามหลักสากลแลวหาก
มีสัญญาประกันภัยมากกวาหนึ่งฉบับ ผูรับประกันภัยทุกรายจะตองเฉลี่ยคาสินไหมทดแทนตามอัตราสวนกับจํานวนทุน
ประกันภัยของแตละรายไมวาจะรับประกันภัยไวพรอมกันหรือไม 
 ในสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 870 วรรคสาม กําหนดไววาหากมีการทําสัญญา
ประกันภัยตางวันกัน ใหผูรับประกันภัยรายแรกจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนกอนจนกวาจะครบความ
รับผิดชอบของตน หากยังไมครบกับความเสียหายที่แทจริงแลว ผูรับประกันภัยรายตอมาก็จะตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนจนครบความคุมครองของตน มีขอสังเกตวากฎหมายไทยใหใชคําวาสัญญาประกันภัยไมใชกรมธรรมประกันภัย 
ดังนั้น จึงยึดเอาวันทําสัญญาประกันภัยเปนหลัก ไมใชวันที่ออกกรมธรรมประกันภัยในการตีความวาผูรับประกันภัย
รายใดตองรับผิดชอบเปนรายแรก 
 5.2 กรมธรรมประกันภัยน้ันตองคุมครองภัยชนิดเดียวกัน (Same Peril) หมายถึง วินาศภัยที่ระบุให
คุมครองในสัญญาประกันภัยทุกฉบับจะตองเปนวินาศภัยเดียวกัน เชน กรมธรรมประกันอัคคีภัยใหความคุมครอง 
ไฟไหม ฟาผา ภัยระเบิด ในขณะที่กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินก็ใหความคุมครองภัยชนิดเดียวกัน 
ถึงแมจะเปนกรมธรรมประกันภัยตางประเภทกันก็ตาม เปนตน 
 5.3 กรมธรรมประกันภัยน้ันตองคุมครองสวนไดเสียเดียวกันของผูเอาประกันภัย (Same Interest) 
หมายถึง สวนไดเสียที่เอาประกันภัยจะตองเปนอันเดียวกัน  
 5.4 กรมธรรมประกันภัยน้ันคุมครองวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน (Same Subject Matter of 
Insurance) หมายถึง วัตถุที่เอาประกันภัยตองเปนวัตถุอันเดียวกัน โดยไมคํานึงถึงวาเปนการประกันภัยทรัพยสิน
หรือไม เนื่องจากกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุที่เอาประกันภัยเปนความรับผิดตามกฎหมายก็
อยูในหลักเกณฑขอนี้ดวย 
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ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนตน ไมวาผูเอาประกันภัยจะประกันภัยไวก่ีรายก็ตามสัญญาประกันภัยทุกฉบับที่ทํา
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ของมนุษยไมสามารถตีราคาได จึงไมถือวาไดสวนเกินหรือกําไรจากสัญญาประกันภัยแตอยางใด 
 

6. หลักเหตุใกลชิด  
 หลักเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักสาเหตุใกลชิด เปน
หลักซึ่งกําหนดใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกลชิดกับภัยที่ทํา
ประกันภัยไว 
 เหตุใกลชิด คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นตอเนื่องโดยไมขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเปนผล
โดยตรงจากภัยที่ไดรับไวในสัญญาประกันภัย หลักการสําคัญประการหนึ่งของเหตุใกลชิดคือ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากวินาศภัยใดๆ จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ตอเมื่อ
สาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเปนเหตุที่ใกลชิด หรือใกลเคียงที่สุดกับภัยที่ไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ในทางปฏิบัติจะมีปญหาการ
ตีความคอนขางมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินจากวินาศภัยตางๆ นั้น บอยคร้ังที่ไมเกิด
เหตุการณหรือสาเหตุเดียวแตมักจะมีเหตุการณหรือสาเหตุอ่ืนมาแทรกซอน 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-17 

เรื่องที่ 1.3  
บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมิใชเปนการรับประกันวาจะไมเกิดภัยหรือเกิดความเสียหายข้ึนแกชีวิต รางกาย อนามัย 
หรือทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไว แตเปนหลักประกันวาหากเกิดภัย หรือเกิดความเสียหายข้ึนกับสิ่งที่เอาประกันภัย
ไว ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังนั้น การประกันวินาศภัยจึงเปน
การชวยแบงเบาภาระ หรือเปนการเยียวยาใหกับบุคคลหรือธุรกิจได จึงสงผลใหการประกันวินาศภัยมีการพัฒนาหรือมี
วิวัฒนาการที่เจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูเอาประกันภัยที่แทจริง จะเห็นไดวา
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบใหมๆ ไมไดเปนการแยกแตละประเภทของการประกัน 
วินาศภัย แตเปนการประกันวินาศภัยที่เนนวาผูเอาประกันภัยแตละรายมีความประสงคที่จะไดรับความคุมครอง
อะไรบาง ซึ่งผลิตภัณฑประกันวินาศภัยก็จะมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเอาประกันภัยรายนั้นๆ ดังนั้นในอนาคต
อาจจะมีรูปแบบกรมธรรมประกันวินาศภัยฉบับเดียวที่คุมครองผูเอาประกันภัยแบบครอบคลุมความคุมครองในทุกดาน 
เชน คุมครองทรัพยสิน ความรับผิดตามกฎหมาย หรือชีวิตรางกายในกรมธรรมประกันวินาศภัยฉบับเดียวกัน 
 เมื่อประชาชนหรือภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐ ตองการความม่ันคงในการดํารงชีวิตประจําวัน ความม่ันคง
ทางการเงิน หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การประกันวินาศภัยจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยลดหรือบรรเทา
ความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดข้ึนได 
 

1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสําคัญในการกาวสูการเปนองคกรที่เปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีการนําระบบดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานขอมูลจึงเปน
สิ่งจําเปนในการบริหารจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ชวยใหสามารถนําขอมูลมา
ใชในการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อกําหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ดังนั้น บทบาทที่สําคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผูที่เก่ียวของจะมีความสําคัญ ดังนี้ 
 1.1 บทบาทตอผูเอาประกันภัย คือ การใหความคุมครองและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพยสินแกผูเอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผูเอาประกันภัย 
 1.2 บทบาทตอสังคม เปนหลักประกันความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัย และชวยแบงเบาภาระของสังคม 
ทําใหเกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายข้ึนผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 
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6. หลักเหตุใกลชิด  
 หลักเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักสาเหตุใกลชิด เปน
หลักซึ่งกําหนดใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกลชิดกับภัยที่ทํา
ประกันภัยไว 
 เหตุใกลชิด คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นตอเนื่องโดยไมขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเปนผล
โดยตรงจากภัยที่ไดรับไวในสัญญาประกันภัย หลักการสําคัญประการหนึ่งของเหตุใกลชิดคือ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากวินาศภัยใดๆ จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ตอเมื่อ
สาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเปนเหตุที่ใกลชิด หรือใกลเคียงที่สุดกับภัยที่ไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ในทางปฏิบัติจะมีปญหาการ
ตีความคอนขางมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินจากวินาศภัยตางๆ นั้น บอยคร้ังที่ไมเกิด
เหตุการณหรือสาเหตุเดียวแตมักจะมีเหตุการณหรือสาเหตุอ่ืนมาแทรกซอน 
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เรื่องที่ 1.3  
บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมิใชเปนการรับประกันวาจะไมเกิดภัยหรือเกิดความเสียหายข้ึนแกชีวิต รางกาย อนามัย 
หรือทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไว แตเปนหลักประกันวาหากเกิดภัย หรือเกิดความเสียหายข้ึนกับสิ่งที่เอาประกันภัย
ไว ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังนั้น การประกันวินาศภัยจึงเปน
การชวยแบงเบาภาระ หรือเปนการเยียวยาใหกับบุคคลหรือธุรกิจได จึงสงผลใหการประกันวินาศภัยมีการพัฒนาหรือมี
วิวัฒนาการที่เจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของผูเอาประกันภัยที่แทจริง จะเห็นไดวา
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบใหมๆ ไมไดเปนการแยกแตละประเภทของการประกัน 
วินาศภัย แตเปนการประกันวินาศภัยที่เนนวาผูเอาประกันภัยแตละรายมีความประสงคที่จะไดรับความคุมครอง
อะไรบาง ซึ่งผลิตภัณฑประกันวินาศภัยก็จะมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเอาประกันภัยรายนั้นๆ ดังนั้นในอนาคต
อาจจะมีรูปแบบกรมธรรมประกันวินาศภัยฉบับเดียวที่คุมครองผูเอาประกันภัยแบบครอบคลุมความคุมครองในทุกดาน 
เชน คุมครองทรัพยสิน ความรับผิดตามกฎหมาย หรือชีวิตรางกายในกรมธรรมประกันวินาศภัยฉบับเดียวกัน 
 เมื่อประชาชนหรือภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐ ตองการความม่ันคงในการดํารงชีวิตประจําวัน ความม่ันคง
ทางการเงิน หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การประกันวินาศภัยจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยลดหรือบรรเทา
ความสูญเสียหรือเสียหายที่จะเกิดข้ึนได 
 

1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสําคัญในการกาวสูการเปนองคกรที่เปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีการนําระบบดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานขอมูลจึงเปน
สิ่งจําเปนในการบริหารจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ชวยใหสามารถนําขอมูลมา
ใชในการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อกําหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ดังนั้น บทบาทที่สําคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผูที่เก่ียวของจะมีความสําคัญ ดังนี้ 
 1.1 บทบาทตอผูเอาประกันภัย คือ การใหความคุมครองและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพยสินแกผูเอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผูเอาประกันภัย 
 1.2 บทบาทตอสังคม เปนหลักประกันความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัย และชวยแบงเบาภาระของสังคม 
ทําใหเกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายข้ึนผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 
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 1.3 บทบาทตอเศรษฐกิจ เงินที่ไดจากการเก็บเบี้ยประกันภัย เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหนึ่งของ
ประเทศเพื่อใหกูยืมไปลงทุนทําธุรกิจ หรือขยายธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนา สําหรับธุรกิจที่ทําการประกันภัยก็จะ
ไดรับความคุมครองในทรัพยสินที่ไดทําประกันภัยไว ทําใหเกิดความมั่นคงในกิจการ 
 

2. ประโยชนของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัยมีประโยชนทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ในดานบุคคลนั้น ผูที่ไดรับประโยชนจาก
การประกันภัย นอกจากผูเอาประกันภัยเองแลว ยังรวมถึงบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายอ่ืนๆ ดวย สวนในดาน
เศรษฐกิจและสังคมนั้น ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ มีหลักประกัน ลดภาระของรัฐบาล 
และนําไปสูการพัฒนาประเทศ โดยจะกลาวถึงประโยชนดานตางๆ ดังนี้ 
 2.1 ประโยชนตอผูเอาประกันภัย 
  2.1.1 กรณีผูเอาประกันภัยที่เปนบุคคล 
   1) เปนการใหหลักประกันตอบุคคลและครอบครัวของผูเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยซึ่ง
อาจจะเปนหัวหนาครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพได หรือไดรับ
บาดเจ็บตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก 
   2) เปนการสรางความมั่นใจใหกับผูเอาประกันภัยวา เมื่อทรัพยสินไดรับความเสียหายจากภัยที่เอา
ประกันภัยไว ก็จะไดรับการชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยสามารถนําเงินที่ไดรับจากบริษัทประกันวินาศภัย
ไปซื้อ สราง หรือจัดการหาทรัพยสินนั้นข้ึนมาใหม ซึ่งหากปราศจากการประกันภัยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว หรือมี
การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ก็จะชวยใหมีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแทน 
ผูเอาประกันภัย ดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงเปนการบรรเทาความเสียหายทางการเงินของผูเอาประกันภัย  
   3) สามารถนําเบี้ยประกันภัยมาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดในกรณีที่บุตรทําประกัน
สุขภาพใหกับบุพการี (การประกันภัยลูกกตัญู) หรือกรณีที่ผูมีเงินไดทําประกันภัยสุขภาพตนเอง โดยสามารถนําเบี้ย
ประกันภัยมาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได ไมเกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ การประกันวินาศภัยที่สามารถนําเบี้ย
ประกันภัยมาลดหยอนภาษีไดประกอบดวย 
    (1)  การประกันภัยสุขภาพที่ใหความคุมครองเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการ
เจ็บปวยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสญูเสียอวยัวะเนื่องจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ  
    (2)  การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ใหความคุมครองเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
    (3)  การประกันภัยโรครายแรง 
    (4)  การประกันภัยการดูแลระยะยาว 
  2.1.2 กรณีผูเอาประกันภัยที่เปนภาคธุรกิจ 
   1) กอใหเกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ กลาวคือ 
    (1)  ในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจรายใดมีการทําประกันวินาศภัยไวอยางเหมาะสม  
ก็เปนที่เชื่อถือไดวาธุรกิจจะสามารถดํารงอยู และดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง การแปลงรูปคาใชจายที่มีจํานวนเงิน 
ไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนจากวินาศภัยใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดข้ึนตอธุรกิจใหเปนคาใชจายที่มีจํานวนเงินแนนอน ซึ่งก็คือ 
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เบี้ยประกันภัยที่ธุรกิจตองจายออกไปเปนตนทุนของการประกอบการ เปนการทําใหธุรกิจมีตนทุนคาใชจายสวนหนึ่งที่
แนนอน และเปนสวนสําคัญในการวางแผนธุรกิจ 
    (2)  เมื่อมีการทําประกันวินาศภัยไวอยางเหมาะสมแลว ธุรกิจก็มีความมั่นคงไมเกิดการ
หยุดชะงักจากวินาศภัย เพราะมีหลักประกันวาธุรกิจจะไดรับการชดใชคาเสียหายตามที่เอาประกันภัยไว ทําใหมีเงินทุน
มาชวยบรรเทาความเสียหาย และใหธุรกิจดําเนินตอไปได 
    (3)  ธุรกิจสามารถใชการประกันวินาศภัยเปนหลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายธุรกิจตอไปได  
   2) กอใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผูประกอบธุรกิจมีการทําประกันวินาศภัยก็
เปนการลดความเสี่ยงภัยในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจึงไมตองกังวลใจเก่ียวกับความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึน
จากวินาศภัย จึงสามารถใชเวลาและความสามารถในการบริหารธุรกิจเพื่อใหเกิดผลกําไร และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจตอไปได นอกจากนี้การทราบคาใชจายในการทําประกันวินาศภัยอยางแนชัดทําใหธุรกิจสามารถ
บริหารเงินไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 2.2 ประโยชนตอสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.2.1 สรางความม่ันคงใหแกสังคม การประกันวินาศภัยทําใหคนในสังคมไดรับความรูสึกปลอดภัย
และมั่นใจไดในระดับหนึ่งวาไดรับการเยียวยา เชน กรณีการประกันภัยรถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ผูประสบภัยยอมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรณีการ
กอสรางอาคารในที่สาธารณะที่มีการทําประกันวินาศภัยไว บุคคลหรือทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
ในการกอสราง ก็ยอมไดรับความคุมครองจากการประกันภัยดังกลาว 
  2.2.2 เปนหลักประกันในการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน การประกันวินาศภัยชวยเก้ือกูลใหธุรกิจ
การใหสินเชื่อของสถาบันการเงินสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน เนื่องจากการมีหลักประกันรองรับการกูยืมเงิน เชน 
การใหสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอาศัย หรือรถยนต เปนตน เมื่อเกิดวินาศภัยตอทรัพยสินดังกลาว สถาบันการเงินในฐานะ
ผูรับประโยชนจากการประกันภัยก็จะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตามสวนไดเสียที่มีอยู 
  2.2.3 เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1) การประกันวินาศภัย ถือเปนการระดมเงินออมสําหรับประเทศรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผูรับ
ประกันภัยนําเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุนสามัญ 
หุนกู เปนตน ซึ่งรัฐบาลในฐานะผูออกพันธบัตรก็สามารถระดมทุนไปใชพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน โครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคม อันเปนการลดภาระในการที่จะตองกูยืมเงินจากตางประเทศ เปนตน 
   2) การประกันวินาศภัยเปนการลดภาระทางการเงินใหแกรัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีหลัก 
ประกันจากการประกันภัยอยูสวนหนึ่งแลว  
   3) การประกันวินาศภัยทําใหมีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเขามาดําเนินการในตลาด ซ่ึงมีความสําคัญ 
ไมยิ่งหยอนไปกวาธุรกิจอ่ืนๆ ทําใหคนมีงานทําและครองชีพดีข้ึน 
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 1.3 บทบาทตอเศรษฐกิจ เงินที่ไดจากการเก็บเบี้ยประกันภัย เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหนึ่งของ
ประเทศเพื่อใหกูยืมไปลงทุนทําธุรกิจ หรือขยายธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนา สําหรับธุรกิจที่ทําการประกันภัยก็จะ
ไดรับความคุมครองในทรัพยสินที่ไดทําประกันภัยไว ทําใหเกิดความมั่นคงในกิจการ 
 

2. ประโยชนของการประกันวินาศภัย 
 การประกันวินาศภัยมีประโยชนทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ในดานบุคคลนั้น ผูที่ไดรับประโยชนจาก
การประกันภัย นอกจากผูเอาประกันภัยเองแลว ยังรวมถึงบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายอ่ืนๆ ดวย สวนในดาน
เศรษฐกิจและสังคมนั้น ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ มีหลักประกัน ลดภาระของรัฐบาล 
และนําไปสูการพัฒนาประเทศ โดยจะกลาวถึงประโยชนดานตางๆ ดังนี้ 
 2.1 ประโยชนตอผูเอาประกันภัย 
  2.1.1 กรณีผูเอาประกันภัยที่เปนบุคคล 
   1) เปนการใหหลักประกันตอบุคคลและครอบครัวของผูเอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยซึ่ง
อาจจะเปนหัวหนาครอบครัวประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพได หรือไดรับ
บาดเจ็บตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมาก 
   2) เปนการสรางความมั่นใจใหกับผูเอาประกันภัยวา เมื่อทรัพยสินไดรับความเสียหายจากภัยที่เอา
ประกันภัยไว ก็จะไดรับการชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยสามารถนําเงินที่ไดรับจากบริษัทประกันวินาศภัย
ไปซื้อ สราง หรือจัดการหาทรัพยสินนั้นข้ึนมาใหม ซึ่งหากปราศจากการประกันภัยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัว หรือมี
การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ก็จะชวยใหมีบริษัทประกันภัยรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนแทน 
ผูเอาประกันภัย ดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงเปนการบรรเทาความเสียหายทางการเงินของผูเอาประกันภัย  
   3) สามารถนําเบี้ยประกันภัยมาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดในกรณีที่บุตรทําประกัน
สุขภาพใหกับบุพการี (การประกันภัยลูกกตัญู) หรือกรณีที่ผูมีเงินไดทําประกันภัยสุขภาพตนเอง โดยสามารถนําเบี้ย
ประกันภัยมาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได ไมเกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ การประกันวินาศภัยที่สามารถนําเบี้ย
ประกันภัยมาลดหยอนภาษีไดประกอบดวย 
    (1)  การประกันภัยสุขภาพที่ใหความคุมครองเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการ
เจ็บปวยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสญูเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ  
    (2)  การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ใหความคุมครองเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
    (3)  การประกันภัยโรครายแรง 
    (4)  การประกันภัยการดูแลระยะยาว 
  2.1.2 กรณีผูเอาประกันภัยที่เปนภาคธุรกิจ 
   1) กอใหเกิดเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ กลาวคือ 
    (1)  ในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจรายใดมีการทําประกันวินาศภัยไวอยางเหมาะสม  
ก็เปนที่เชื่อถือไดวาธุรกิจจะสามารถดํารงอยู และดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง การแปลงรูปคาใชจายที่มีจํานวนเงิน 
ไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนจากวินาศภัยใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดข้ึนตอธุรกิจใหเปนคาใชจายที่มีจํานวนเงินแนนอน ซึ่งก็คือ 
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เบี้ยประกันภัยที่ธุรกิจตองจายออกไปเปนตนทุนของการประกอบการ เปนการทําใหธุรกิจมีตนทุนคาใชจายสวนหนึ่งที่
แนนอน และเปนสวนสําคัญในการวางแผนธุรกิจ 
    (2)  เมื่อมีการทําประกันวินาศภัยไวอยางเหมาะสมแลว ธุรกิจก็มีความมั่นคงไมเกิดการ
หยุดชะงักจากวินาศภัย เพราะมีหลักประกันวาธุรกิจจะไดรับการชดใชคาเสียหายตามที่เอาประกันภัยไว ทําใหมีเงินทุน
มาชวยบรรเทาความเสียหาย และใหธุรกิจดําเนินตอไปได 
    (3)  ธุรกิจสามารถใชการประกันวินาศภัยเปนหลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อขยายธุรกิจตอไปได  
   2) กอใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผูประกอบธุรกิจมีการทําประกันวินาศภัยก็
เปนการลดความเสี่ยงภัยในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจจึงไมตองกังวลใจเก่ียวกับความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึน
จากวินาศภัย จึงสามารถใชเวลาและความสามารถในการบริหารธุรกิจเพื่อใหเกิดผลกําไร และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจตอไปได นอกจากนี้การทราบคาใชจายในการทําประกันวินาศภัยอยางแนชัดทําใหธุรกิจสามารถ
บริหารเงินไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
 2.2 ประโยชนตอสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.2.1 สรางความม่ันคงใหแกสังคม การประกันวินาศภัยทําใหคนในสังคมไดรับความรูสึกปลอดภัย
และมั่นใจไดในระดับหนึ่งวาไดรับการเยียวยา เชน กรณีการประกันภัยรถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ผูประสบภัยยอมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย หรือกรณีการ
กอสรางอาคารในที่สาธารณะที่มีการทําประกันวินาศภัยไว บุคคลหรือทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
ในการกอสราง ก็ยอมไดรับความคุมครองจากการประกันภัยดังกลาว 
  2.2.2 เปนหลักประกันในการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน การประกันวินาศภัยชวยเก้ือกูลใหธุรกิจ
การใหสินเชื่อของสถาบันการเงินสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน เนื่องจากการมีหลักประกันรองรับการกูยืมเงิน เชน 
การใหสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยูอาศัย หรือรถยนต เปนตน เมื่อเกิดวินาศภัยตอทรัพยสินดังกลาว สถาบันการเงินในฐานะ
ผูรับประโยชนจากการประกันภัยก็จะไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตามสวนไดเสียที่มีอยู 
  2.2.3 เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   1) การประกันวินาศภัย ถือเปนการระดมเงินออมสําหรับประเทศรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากผูรับ
ประกันภัยนําเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูเอาประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุนสามัญ 
หุนกู เปนตน ซึ่งรัฐบาลในฐานะผูออกพันธบัตรก็สามารถระดมทุนไปใชพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน โครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคม อันเปนการลดภาระในการที่จะตองกูยืมเงินจากตางประเทศ เปนตน 
   2) การประกันวินาศภัยเปนการลดภาระทางการเงินใหแกรัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีหลัก 
ประกันจากการประกันภัยอยูสวนหนึ่งแลว  
   3) การประกันวินาศภัยทําใหมีธุรกิจอีกประเภทหนึ่งเขามาดําเนินการในตลาด ซึ่งมีความสําคัญ 
ไมยิ่งหยอนไปกวาธุรกิจอ่ืนๆ ทําใหคนมีงานทําและครองชีพดีข้ึน 
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เรื่องที่ 1.4  
ประเภทของการประกันวินาศภัย 
   
  

การแบงประเภทของการประกันวินาศภัย ทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับเกณฑที่ใชอิง โดยทั่วไปแบงเปน
ประเภทตามวัตถุที่เอาประกันภัย ตามลักษณะของผูเอาประกันภัย และตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ปจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสําหรับผูเอาประกันภัยรายยอย ที่เรียกวา 
ไมโครอินชัวรันส ซึ่งในเร่ืองนี้จะไดอธิบายลักษณะเฉพาะและตัวอยางของกรมธรรมประกันภัยแบบรายยอยไวดวย 
 

1. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
การแบงประเภทการประกันวินาศภัยในลกัษณะนี ้เปนการแบงโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเปนหลัก 

ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยมี 3 ประเภท คือ สวนบุคคล ทรัพยสิน และความรับผิด ดังนั้นจึงแบงประเภทการประกันวินาศภัย
ตามวัตถุที่เอาประกันภัยได 3 ประเภท ดังนี้  

1.1 การประกันภัยสวนบุคคล (Personal Insurance) เปนประเภทของการประกันวินาศภัยที่ใหความ
คุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับชีวิต รางกาย และอนามัยของผูเอาประกันภัย เชน การประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร การประกันภัยสุขภาพ เปนตน  

1.2 การประกันภัยทรัพยสิน (Property Insurance) เปนประเภทของการประกันวินาศภัยที่ใหความ
คุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทรัพยสิน เชน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยรถยนต การประกันภัยสําหรับเงิน เปนตน 

1.3 การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมาย เปนประเภทของการประกันวินาศภัยที่ใหความคุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัย ในกรณีที่ 
ผูเอาประกันภัยไปกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน หรือความเสียหายทางการเงินของ
บุคคลภายนอก เชน การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เปนตน  

 

2. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผูเอาประกันภัย 
การแบงการประกันภัยในลักษณะนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ  
2.1 ประกันภัยสวนบุคคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล

ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ตางๆ โดยผูเอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของ
ตนเอง 
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2.2 ประกันภัยเชิงพาณิชย (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ตองการความคุมครองสําหรับความเสี่ยงภัยตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งทรัพยสิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดตางๆ โดยผูเอาประกันภัยสามารถเลือก
เอาประกันภัยไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของธุรกิจของตนเอง 
 

3. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีการกําหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว 4 ประเภท ซึ่ง

แตละประเภทมีกฎเกณฑในการกํากับดูแลบางเร่ืองที่แตกตางกัน เชน เร่ืองการวางหลักทรัพย การกําหนดคาบําเหน็จ 
คาความเสี่ยงในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เปนตน โดยมาตรา 5 และมาตรา 19 แหง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 25351 ไดกําหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว 4 ประเภทประกอบดวย 
 3.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
 3.2 การประกันภัยรถยนต (Motor Insurance) 
 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง (Marine and Transpotation Insurance) 
 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไมใช 3 ประเภทขางตน (นิยมเรียกวา การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือ 
Miscellaneous Insurance) 
 รายละเอียดการประกันวินาศภัยแตละประเภท มีดังนี้ 
 3.1 การประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) เปนการประกันภัยทรัพยสินซึ่งในการ
กําหนดความคุมครองเขียนแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กลาวคือ ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
แกทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไวเทานั้น 
 ในการประกันอัคคีภัย มีการแบงประเภทการประกันภัยออกเปน 2 กลุม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของ 
ผูเอาประกันภัยที่แตกตางกัน ไดแก การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบการ และการประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู
อาศัย 
   3.1.1 การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบการ คือ การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบการ 
หรือกรมธรรมประกันอัคคีภัย ใหความคุมครองอาคารและสิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ที่ใชเปนที่ประกอบกิจการ
ตางๆ เชน รานคา โรงภาพยนตร ศูนยการคา โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ที่เอา
ประกันภัยไวในกรมธรรมประกันภัย เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตงติดตั้งตรึงตรา อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองใชไฟฟา 
สตอกสินคา เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสินคา เปนตน สําหรับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม ฟาผา การระเบิดของแกส
ที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัย แตไมรวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแกสจาก
แผนดินไหว นอกจากนี้ ผูเอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุมครองเพิ่มเติม สําหรับความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่ม
พิเศษโดยจายคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได เชน ภัยแผนดินไหว ภัยน้ําทวม ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจากลูกเห็บ ภัยลมพายุ 
ภัยจากการนัดหยุดงาน ภัยจลาจล ภัยตอเคร่ืองไฟฟา ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน 
ภัยจากการกระทําอยางปาเถ่ือนหรือการกระทําอันมีเจตนาราย เปนตน 
 

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ราชกิจจานุเบกษา, เลม 113 ตอนที่ 18ก, (3 มิถุนายน 2539), น.7-8. 
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เรื่องที่ 1.4  
ประเภทของการประกันวินาศภัย 
   
  

การแบงประเภทของการประกันวินาศภัย ทําไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับเกณฑที่ใชอิง โดยทั่วไปแบงเปน
ประเภทตามวัตถุที่เอาประกันภัย ตามลักษณะของผูเอาประกันภัย และตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ปจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสําหรับผูเอาประกันภัยรายยอย ที่เรียกวา 
ไมโครอินชัวรันส ซึ่งในเร่ืองนี้จะไดอธิบายลักษณะเฉพาะและตัวอยางของกรมธรรมประกันภัยแบบรายยอยไวดวย 
 

1. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
การแบงประเภทการประกันวินาศภัยในลกัษณะนี ้เปนการแบงโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเปนหลัก 

ซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยมี 3 ประเภท คือ สวนบุคคล ทรัพยสิน และความรับผิด ดังนั้นจึงแบงประเภทการประกันวินาศภัย
ตามวัตถุที่เอาประกันภัยได 3 ประเภท ดังนี้  

1.1 การประกันภัยสวนบุคคล (Personal Insurance) เปนประเภทของการประกันวินาศภัยที่ใหความ
คุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับชีวิต รางกาย และอนามัยของผูเอาประกันภัย เชน การประกันภัยอุบัติเหตุ
สวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร การประกันภัยสุขภาพ เปนตน  

1.2 การประกันภัยทรัพยสิน (Property Insurance) เปนประเภทของการประกันวินาศภัยที่ใหความ
คุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทรัพยสิน เชน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยรถยนต การประกันภัยสําหรับเงิน เปนตน 

1.3 การประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา การประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมาย เปนประเภทของการประกันวินาศภัยที่ใหความคุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัย ในกรณีที่ 
ผูเอาประกันภัยไปกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน หรือความเสียหายทางการเงินของ
บุคคลภายนอก เชน การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เปนตน  

 

2. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผูเอาประกันภัย 
การแบงการประกันภัยในลักษณะนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ  
2.1 ประกันภัยสวนบุคคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล

ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ตางๆ โดยผูเอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของ
ตนเอง 
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2.2 ประกันภัยเชิงพาณิชย (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ตองการความคุมครองสําหรับความเสี่ยงภัยตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งทรัพยสิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดตางๆ โดยผูเอาประกันภัยสามารถเลือก
เอาประกันภัยไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยงภัยของธุรกิจของตนเอง 
 

3. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีการกําหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว 4 ประเภท ซึ่ง

แตละประเภทมีกฎเกณฑในการกํากับดูแลบางเร่ืองที่แตกตางกัน เชน เร่ืองการวางหลักทรัพย การกําหนดคาบําเหน็จ 
คาความเสี่ยงในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เปนตน โดยมาตรา 5 และมาตรา 19 แหง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 25351 ไดกําหนดประเภทการประกันวินาศภัยไว 4 ประเภทประกอบดวย 
 3.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
 3.2 การประกันภัยรถยนต (Motor Insurance) 
 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง (Marine and Transpotation Insurance) 
 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไมใช 3 ประเภทขางตน (นิยมเรียกวา การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือ 
Miscellaneous Insurance) 
 รายละเอียดการประกันวินาศภัยแตละประเภท มีดังนี้ 
 3.1 การประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) เปนการประกันภัยทรัพยสินซึ่งในการ
กําหนดความคุมครองเขียนแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” กลาวคือ ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
แกทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไวเทานั้น 
 ในการประกันอัคคีภัย มีการแบงประเภทการประกันภัยออกเปน 2 กลุม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงภัยของ 
ผูเอาประกันภัยที่แตกตางกัน ไดแก การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบการ และการประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู
อาศัย 
   3.1.1 การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบการ คือ การประกันอัคคีภัยสําหรับสถานประกอบการ 
หรือกรมธรรมประกันอัคคีภัย ใหความคุมครองอาคารและสิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ที่ใชเปนที่ประกอบกิจการ
ตางๆ เชน รานคา โรงภาพยนตร ศูนยการคา โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ที่เอา
ประกันภัยไวในกรมธรรมประกันภัย เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตงติดตั้งตรึงตรา อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองใชไฟฟา 
สตอกสินคา เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสินคา เปนตน สําหรับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม ฟาผา การระเบิดของแกส
ที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัย แตไมรวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแกสจาก
แผนดินไหว นอกจากนี้ ผูเอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุมครองเพิ่มเติม สําหรับความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่ม
พิเศษโดยจายคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได เชน ภัยแผนดินไหว ภัยน้ําทวม ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจากลูกเห็บ ภัยลมพายุ 
ภัยจากการนัดหยุดงาน ภัยจลาจล ภัยตอเคร่ืองไฟฟา ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน 
ภัยจากการกระทําอยางปาเถ่ือนหรือการกระทําอันมีเจตนาราย เปนตน 
 

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ราชกิจจานุเบกษา, เลม 113 ตอนที่ 18ก, (3 มิถุนายน 2539), น.7-8. 
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  3.1.2 การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย คือ การประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ซึ่งเปนสิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ที่ใชเปนที่อยูอาศัยเทานั้น เชน บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถวสําหรับ 
อยูอาศัย หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารยอย โรงรถ กําแพง ร้ัว ประตู เปนตน 
รวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติมยกเวนฐานรากและทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในสถานที่เอาประกันภัยไวใน
กรมธรรมประกันภัย เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองใช เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
เคร่ืองดนตรี ทรัพยสินอ่ืนๆ เพื่อการอยูอาศัยของผูเอาประกันภัย เปนตน โดยใหความคุมครองหากไดรับความ 
เสียหายเนื่องจากสาเหตุ ไฟไหม ฟาผา (รวมถึงความเสียหายตอเคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการ
ลัดวงจรจากฟาผา) ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ไดแก ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนจากการเฉ่ียว และ/
หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ ภัยอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา 
(ไมรวมน้ําทวม) รวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานชองชํารุดของ ประตู หนาตาง วงกบ ชองรับลม ชองรับแสงสวาง ไมรวมถึง  
น้ําทวม น้ําไหลบาจากทางน้ําภายนอก ทอประปาใตดินที่อยูภายนอกอาคาร ระบบเคร่ืองพรมน้ําดับเพลิงหรือระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Automatic Sprinkle System) นอกจากนี้กรมธรรมประกันภัย
ยังไดขยายความคุมครองในสวนของคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว กรณีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหายจากภัยขางตน และยังใหความคุมครองรวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ไดแก ภัยแผนดินไหว ภัยน้ําทวม  
ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากลมพายุ จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ทุกภัยรวมกันแลว
ไมเกิน 20,000 บาทตอป 
  นอกจากการประกันอัคคีภัยแลว ยังมีการประกันวินาศภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวเนื่องจากการ
ประกันภัยอัคคีภัย รวมทั้งการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (อธิบายอยูในหมวดการประกันภัยเบ็ดเตล็ด) ซึ่ง
เรียกวา การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance: BI) โดยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ใหความคุมครองวัตถุเอาประกันภัยที่ไมสามารถจับตองไดซึ่งแตกตางจากการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพยสินที่ใหความคุมครองเฉพาะทรัพยสินที่เอาประกันภัย แตไมรวมถึงความคุมครองความสูญเสียทางธุรกิจ 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อการประกันภัยที่ใหความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายที่แทจริงอันเกิดจาก
ที่ธุรกิจตองหยุดชะงักหรือไดรับผลกระทบจากความเสียหายของทรัพยสินที่ไดมีการทําประกันภัยไว โดยปจจุบัน
สามารถแบงไดออกเปน 
   1) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยอัคคีภัย 
ซึ่งจะใหความคุมครองผูเอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพยสินที่ใชเพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย ไดรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากไฟไหม ฟาผา แรงระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการ 
อยูอาศัย หรือภัยอ่ืนๆ ที่ไดรับความคุมครองในระหวางระยะเวลาที่ไดเอาประกันภัย และเปนผลใหธุรกิจที่ดําเนินอยู
ตองหยุดชะงักหรือไดรับผลกระทบ โดยบริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามจํานวน
ความสูญเสียหรือเสียหายที่แทจริงอันเปนผลของการที่ธุรกิจตองหยุดชะงักหรือไดรับผลกระทบ 
   2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพยสิน ซึ่งจะใหความคุมครองสําหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สิ่งปลูกสรางใดๆ หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่ผูเอาประกันภัยใชเพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยไดรับ 
ความเสียหาย และไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินและมิไดมีการระบุยกเวน  
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เพื่อใหผูเอาประกันภัยไดนําคาสินไหมทดแทนมาดําเนินการซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหาย 
อันจะสงผลใหความเสียหายในสวนของการหยุดชะงักของธุรกิจลดลง  
   การประกันภัยนี้ประกอบดวยความคุมครองเฉพาะแบบตามเกณฑตางๆ เพื่อใหเปนทางเลือกการ
กําหนดความคุมครองเฉพาะที่หลากหลาย เชน แบบหลักเกณฑผลตาง จะใหความคุมครองเฉพาะการสูญเสียกําไร
ข้ันตน (Loss of Gross Profit) อันเนื่องมาจากการลดลงของยอดรายได และคาใชจายเพิ่มข้ึน คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนคาใชจายประจํา (Standing Charge) เชน คาจาง เงินเดือนประจําที่ธุรกิจยังตองจายใหแก
ผูบริหารและพนักงานประจํา และภาระผูกพันทางการเงิน เปนตน 

  ตัวอยางกรมธรรมประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2  
    (1)  กรมธรรมประกันอัคคีภัย 
    (2)  กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกัน

อัคคีภัย) 
   (3)  กรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
    (4)  กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)  
 3.2 การประกันภัยรถยนต การประกันภัยรถยนต (Motor Insurance) มี 2 ประเภท คือ  
  3.2.1 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เปนการประกันภัยที่เจาของรถแตละคันตองจัดใหมีประกันภัย
ตามความคุมครองที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันภัยคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆ วา “การประกันภัย พ.ร.บ.” กําหนดใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัด
ใหมีการประกันภัย พ.ร.บ. (เวนแต รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวนไว เชน รถของสํานักพระราชวัง รถสําหรับเฉพาะองค
พระมหากษัตริย รถของกระทรวง ทบวง กรม เปนตน) มิเชนนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย การประกันภัยรถยนตภาค
บังคับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประสบภัยจากรถทุกคน เมื่อประสบภัยจากรถที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกติดตั้ง
มากับรถ สงผลใหไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ไดรับการชดใชและเยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายที่
เกิดข้ึนนั้น 
  3.2.2 การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของ
เจาของรถยนต ผูครอบครองรถยนตหรือผูขับข่ีรถยนตโดยไมไดเกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแตอยางใด เพื่อ
คุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวรถ หรือความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอก 
  ปจจุบันการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่เปนมาตรฐาน แบงความคุมครองไดเปน 5 ประเภท ดังนี้  
   1) การประกันภัยรถยนต ประเภท 1 ใหความคุมครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเภทอ่ืนๆ โดยใหความคุมครอง 3 หมวด ประกอบดวย หมวดที่ 1 หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคล 
ภายนอก คือ ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอา
ประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครองตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2  
 
 

 
2 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_6 
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1-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

  3.1.2 การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย คือ การประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยสินที่เอาประกันภัย
ซึ่งเปนสิ่งปลูกสราง (ไมรวมฐานราก) ที่ใชเปนที่อยูอาศัยเทานั้น เชน บาน ทาวนเฮาส บานแฝด ตึกแถวสําหรับ 
อยูอาศัย หองชุดสําหรับอยูอาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารยอย โรงรถ กําแพง ร้ัว ประตู เปนตน 
รวมทั้งสวนปรับปรุงตอเติมยกเวนฐานรากและทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในสถานที่เอาประกันภัยไวใน
กรมธรรมประกันภัย เชน เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองใช เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 
เคร่ืองดนตรี ทรัพยสินอ่ืนๆ เพื่อการอยูอาศัยของผูเอาประกันภัย เปนตน โดยใหความคุมครองหากไดรับความ 
เสียหายเนื่องจากสาเหตุ ไฟไหม ฟาผา (รวมถึงความเสียหายตอเคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการ
ลัดวงจรจากฟาผา) ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ไดแก ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดข้ึนจากการเฉ่ียว และ/
หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ ภัยอากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ํา 
(ไมรวมน้ําทวม) รวมถึงน้ําฝนที่ไหลผานชองชํารุดของ ประตู หนาตาง วงกบ ชองรับลม ชองรับแสงสวาง ไมรวมถึง  
น้ําทวม น้ําไหลบาจากทางน้ําภายนอก ทอประปาใตดินที่อยูภายนอกอาคาร ระบบเคร่ืองพรมน้ําดับเพลิงหรือระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Automatic Sprinkle System) นอกจากนี้กรมธรรมประกันภัย
ยังไดขยายความคุมครองในสวนของคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราว กรณีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยไวไดรับ
ความเสียหายจากภัยขางตน และยังใหความคุมครองรวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ไดแก ภัยแผนดินไหว ภัยน้ําทวม  
ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากลมพายุ จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ทุกภัยรวมกันแลว
ไมเกิน 20,000 บาทตอป 
  นอกจากการประกันอัคคีภัยแลว ยังมีการประกันวินาศภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวเนื่องจากการ
ประกันภัยอัคคีภัย รวมทั้งการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (อธิบายอยูในหมวดการประกันภัยเบ็ดเตล็ด) ซึ่ง
เรียกวา การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance: BI) โดยการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ใหความคุมครองวัตถุเอาประกันภัยที่ไมสามารถจับตองไดซึ่งแตกตางจากการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพยสินที่ใหความคุมครองเฉพาะทรัพยสินที่เอาประกันภัย แตไมรวมถึงความคุมครองความสูญเสียทางธุรกิจ 
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อการประกันภัยที่ใหความคุมครองความสูญเสียหรือเสียหายที่แทจริงอันเกิดจาก
ที่ธุรกิจตองหยุดชะงักหรือไดรับผลกระทบจากความเสียหายของทรัพยสินที่ไดมีการทําประกันภัยไว โดยปจจุบัน
สามารถแบงไดออกเปน 
   1) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยอัคคีภัย 
ซึ่งจะใหความคุมครองผูเอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพยสินที่ใชเพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัย ไดรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากไฟไหม ฟาผา แรงระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการ 
อยูอาศัย หรือภัยอ่ืนๆ ที่ไดรับความคุมครองในระหวางระยะเวลาที่ไดเอาประกันภัย และเปนผลใหธุรกิจที่ดําเนินอยู
ตองหยุดชะงักหรือไดรับผลกระทบ โดยบริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยตามจํานวน
ความสูญเสียหรือเสียหายที่แทจริงอันเปนผลของการที่ธุรกิจตองหยุดชะงักหรือไดรับผลกระทบ 
   2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทรัพยสิน ซึ่งจะใหความคุมครองสําหรับความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การที่สิ่งปลูกสรางใดๆ หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ที่ผูเอาประกันภัยใชเพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยไดรับ 
ความเสียหาย และไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินและมิไดมีการระบุยกเวน  
 
 
 
 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-23 

เพื่อใหผูเอาประกันภัยไดนําคาสินไหมทดแทนมาดําเนินการซอมแซมทรัพยสินที่เอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหาย 
อันจะสงผลใหความเสียหายในสวนของการหยุดชะงักของธุรกิจลดลง  
   การประกันภัยนี้ประกอบดวยความคุมครองเฉพาะแบบตามเกณฑตางๆ เพื่อใหเปนทางเลือกการ
กําหนดความคุมครองเฉพาะที่หลากหลาย เชน แบบหลักเกณฑผลตาง จะใหความคุมครองเฉพาะการสูญเสียกําไร
ข้ันตน (Loss of Gross Profit) อันเนื่องมาจากการลดลงของยอดรายได และคาใชจายเพิ่มข้ึน คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนคาใชจายประจํา (Standing Charge) เชน คาจาง เงินเดือนประจําที่ธุรกิจยังตองจายใหแก
ผูบริหารและพนักงานประจํา และภาระผูกพันทางการเงิน เปนตน 

  ตัวอยางกรมธรรมประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2  
    (1)  กรมธรรมประกันอัคคีภัย 
    (2)  กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกัน

อัคคีภัย) 
   (3)  กรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
    (4)  กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)  
 3.2 การประกันภัยรถยนต การประกันภัยรถยนต (Motor Insurance) มี 2 ประเภท คือ  
  3.2.1 การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ เปนการประกันภัยที่เจาของรถแตละคันตองจัดใหมีประกันภัย
ตามความคุมครองที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันภัยคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถหรือเรียกสั้นๆ วา “การประกันภัย พ.ร.บ.” กําหนดใหเจาของรถซึ่งใชรถ หรือมีรถไวเพื่อใชตองจัด
ใหมีการประกันภัย พ.ร.บ. (เวนแต รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเวนไว เชน รถของสํานักพระราชวัง รถสําหรับเฉพาะองค
พระมหากษัตริย รถของกระทรวง ทบวง กรม เปนตน) มิเชนนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย การประกันภัยรถยนตภาค
บังคับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประสบภัยจากรถทุกคน เมื่อประสบภัยจากรถที่ใช หรืออยูในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกติดตั้ง
มากับรถ สงผลใหไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย ไดรับการชดใชและเยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายที่
เกิดข้ึนนั้น 
  3.2.2 การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ หมายถึง การประกันภัยที่เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของ
เจาของรถยนต ผูครอบครองรถยนตหรือผูขับข่ีรถยนตโดยไมไดเกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแตอยางใด เพื่อ
คุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวรถ หรือความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอก 
  ปจจุบันการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจที่เปนมาตรฐาน แบงความคุมครองไดเปน 5 ประเภท ดังนี้  
   1) การประกันภัยรถยนต ประเภท 1 ใหความคุมครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ประเภทอ่ืนๆ โดยใหความคุมครอง 3 หมวด ประกอบดวย หมวดที่ 1 หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคล 
ภายนอก คือ ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอา
ประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครองตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2  
 
 

 
2 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_6 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   31 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหมของตัวรถยนต และ หมวดที่ 3 หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนตที่
เอาประกันภัยไวเกิดจากอุบัติเหตุ  
   2) การประกันภัยรถยนตประเภท 2 ใหความคุมครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมีความ
คุมครองเพียง 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก คือ ความคุมครองความ
รับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้
ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครองตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิด
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2 หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ของตัวรถยนต  
   3) การประกันภัยรถยนตประเภท 3 ใหความคุมครองเฉพาะหมวดการคุมครองความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกเพียงอยางเดียว ซึ่งประกอบดวย ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครอง
ตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะ
เกิดความเสียหายใดๆ 
   4) การประกันภัยรถยนตประเภท 4 หรือ กรมธรรมประกันภัยรถยนต คุมครองความรับผิดตอ
ทรัพยสินบุคคลภายนอก ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใหความคุมครองตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งไมไดรับความคุมครองใน
การประกันภัย พ.ร.บ. แตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกในการ
ประกันภัยประเภทนี้จํากัดจํานวนเงินไวไมเกิน 100,000 บาทตออุบัติเหตุแตละคร้ังเทานั้น  
   5) การประกันภัยรถยนตประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนตแบบคุมครองเฉพาะภัย เปน
กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ที่มีการเพิ่มความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนตแตให
ความคุมครองเฉพาะภัยเทานั้น ในปจจุบันมีแบบประกันภัยที่นิยม 2 แบบ คือ  
    แบบที่ 1 ขยายความคุมครองเพิ่มข้ึนจากการประกันภัยรถยนตประเภท 2 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
วา 2+ ใหความคุมครองแบบประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายตอตัวรถยนต อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบกและตองมีคูกรณีเทานั้น  
    แบบที่ 2 ขยายความคุมครองเพิ่มข้ึน จากการประกันภัยรถยนตประเภท 3 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
วา 3+ ใหความคุมครองคลายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายตอตัวรถยนตอันเนื่องมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก และตองมีคูกรณีเทานั้น 
   นอกเหนือจากความคุมครองหลักในการประกันภัยทั้ง 5 ประเภทขางตนแลว ผูเอาประกันภัยยัง
สามารถเลือกซื้อความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายไดอีก 3 แบบ คือ  
   (1)  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย.01) ใหความคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผูขับข่ีและผูโดยสารซึ่งอยูใน หรือกําลังขับข่ี หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจาก
รถยนตคันเอาประกันภัย  
   (2)  คารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลของผูขับข่ี และผูโดยสารซึ่งอยู
ในหรือกําลังขับข่ี หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย  
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   (3)  การประกันตัวผูขับข่ี (ร.ย.03) ใหความคุมครองผูเอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับข่ีรถยนต
โดยความยินยอมของผูเอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะดําเนินการประกันตัวตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกําหนดจนกวาคดีจะถึง
ที่สุด 
   ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยรถยนตแบบมาตรฐาน3 

  (1)  กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
  (2)  กรมธรรมประกันภัยรถยนต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ประเภท 3 
  (3)  กรมธรรมประกันภัยรถยนต คุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก 
  (4)  กรมธรรมประกันภัยรถยนต แบบคุมครองเฉพาะภัย 
  (5)  กรมธรรมประกันภัยรถยนตสมรรถนะสงู (Super Car) 

 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง (Marine and Transportation Insurance) 
 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง (Marine and Transportation Insurance) เปนการประกันวินาศภัย
ประเภทแรกของโลก และเปนการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมี
ความสัมพันธที่เก่ียวของกับธุรกิจการคาระหวางประเทศและในประเทศ โดยทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงใหแก
ภาคธุรกิจ ผานการประกันภัยความเสียหายตัวเรือ และทรัพยสิน หรือสินคาที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล ซึ่ง
ปจจุบันไดขยายขอบเขตของความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศ ทางบก และความรับผิดของ
ผูประกอบการขนสงดวย  
  3.3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) สามารถทําประกันภัยไดตั้งแตขณะที่เรือยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการตอ จนกระทั่งตอเสร็จแลวและนําไปใชในการขนสง นอกจากนั้นเจาของเรือสามารถทํา
ประกันภัยคาระวาง (Freight) เพื่อปองกันความเสียหายจากการสูญเสียคาระวางรวมทั้งทําประกันภัยตูคอนเทนเนอร
ที่ใชบรรจุตัวสินคาไดอีกดวย โดยการประกันภัยดังกลาวจะใหความคุมครองความเสียหายตอตัวเรือไมวาจะเปน 
เรือเดินทะเล หรือเรือที่เดินในนานน้ําโฮเวอรคราฟต อากาศยาน รวมถึงเคร่ืองใชในเรือจากอุบัติเหตุตางๆ (ราช-
บัณฑิตยสภา, 2560, น.133) เชน ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก การกูซาก เปนตน ในการ
ประกันภัยตัวเรืออาจจะทําประกันภัยไวตามกรมธรรมประกันภัยแบบกําหนดเวลา (Time Policy) และตามกรมธรรม
ประกันภัยแบบกําหนดเปนรายเที่ยวหรือเฉพาะเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะ (Voyage Policy) ทั้งนี้กรณีที่ผูเอาประกันภัย
มีเรือหลายลํา สามารถทําประกันภัยเรือหลายลําในกรมธรรมประกันภัยฉบับเดียวกันได (Fleet Policy)  
  3.3.2 การประกันภัยสินคา (Cargo Insurance) การประกันภัยเพื่อคุมครองสินคา หรือทรัพยสินที่
ขนสงจากผูขายไปยังผูซื้อ โดยทางเรือเดินสมุทร เคร่ืองบินพาณิชย ยวดยานพาหนะทางบก ที่เกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได เชน เรือถูกไฟไหม เรือลม เรือจม ความเสียหายจากการขนถายสินคาข้ึน หรือขนลง
จากเรือ จนทําใหเกิดความเสียหายตอตัวสินคา หรือทรัพยสิน ทั้งนี้ภัยที่ไดรับความคุมครองข้ึนอยูกับเงื่อนไขความ
คุมครองที่ไดซื้อประกันภัยไว 

 
 

 3 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม  https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_8 
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หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหมของตัวรถยนต และ หมวดที่ 3 หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนตที่
เอาประกันภัยไวเกิดจากอุบัติเหตุ  
   2) การประกันภัยรถยนตประเภท 2 ใหความคุมครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมีความ
คุมครองเพียง 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก คือ ความคุมครองความ
รับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้
ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครองตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิด
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2 หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ของตัวรถยนต  
   3) การประกันภัยรถยนตประเภท 3 ใหความคุมครองเฉพาะหมวดการคุมครองความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกเพียงอยางเดียว ซ่ึงประกอบดวย ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครอง
ตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะ
เกิดความเสียหายใดๆ 
   4) การประกันภัยรถยนตประเภท 4 หรือ กรมธรรมประกันภัยรถยนต คุมครองความรับผิดตอ
ทรัพยสินบุคคลภายนอก ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใหความคุมครองตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งไมไดรับความคุมครองใน
การประกันภัย พ.ร.บ. แตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกในการ
ประกันภัยประเภทนี้จํากัดจํานวนเงินไวไมเกิน 100,000 บาทตออุบัติเหตุแตละคร้ังเทานั้น  
   5) การประกันภัยรถยนตประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนตแบบคุมครองเฉพาะภัย เปน
กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ที่มีการเพิ่มความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนตแตให
ความคุมครองเฉพาะภัยเทานั้น ในปจจุบันมีแบบประกันภัยที่นิยม 2 แบบ คือ  
    แบบที่ 1 ขยายความคุมครองเพิ่มข้ึนจากการประกันภัยรถยนตประเภท 2 ซ่ึงเรียกกันทั่วไป
วา 2+ ใหความคุมครองแบบประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายตอตัวรถยนต อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบกและตองมีคูกรณีเทานั้น  
    แบบที่ 2 ขยายความคุมครองเพิ่มข้ึน จากการประกันภัยรถยนตประเภท 3 ซ่ึงเรียกกันทั่วไป
วา 3+ ใหความคุมครองคลายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายตอตัวรถยนตอันเนื่องมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก และตองมีคูกรณีเทานั้น 
   นอกเหนือจากความคุมครองหลักในการประกันภัยทั้ง 5 ประเภทขางตนแลว ผูเอาประกันภัยยัง
สามารถเลือกซื้อความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายไดอีก 3 แบบ คือ  
   (1)  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย.01) ใหความคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผูขับข่ีและผูโดยสารซึ่งอยูใน หรือกําลังขับข่ี หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจาก
รถยนตคันเอาประกันภัย  
   (2)  คารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลของผูขับข่ี และผูโดยสารซึ่งอยู
ในหรือกําลังขับข่ี หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย  
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   (3)  การประกันตัวผูขับข่ี (ร.ย.03) ใหความคุมครองผูเอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับข่ีรถยนต
โดยความยินยอมของผูเอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะดําเนินการประกันตัวตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกําหนดจนกวาคดีจะถึง
ที่สุด 
   ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยรถยนตแบบมาตรฐาน3 

  (1)  กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
  (2)  กรมธรรมประกันภัยรถยนต ประเภท 1 ประเภท 2 และ ประเภท 3 
  (3)  กรมธรรมประกันภัยรถยนต คุมครองความรับผิดตอทรัพยสินบุคคลภายนอก 
  (4)  กรมธรรมประกันภัยรถยนต แบบคุมครองเฉพาะภัย 
  (5)  กรมธรรมประกันภัยรถยนตสมรรถนะสงู (Super Car) 

 3.3 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง (Marine and Transportation Insurance) 
 การประกันภัยทางทะเลและการขนสง (Marine and Transportation Insurance) เปนการประกันวินาศภัย
ประเภทแรกของโลก และเปนการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมี
ความสัมพันธที่เก่ียวของกับธุรกิจการคาระหวางประเทศและในประเทศ โดยทําหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงใหแก
ภาคธุรกิจ ผานการประกันภัยความเสียหายตัวเรือ และทรัพยสิน หรือสินคาที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล ซึ่ง
ปจจุบันไดขยายขอบเขตของความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศ ทางบก และความรับผิดของ
ผูประกอบการขนสงดวย  
  3.3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) สามารถทําประกันภัยไดตั้งแตขณะที่เรือยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการตอ จนกระทั่งตอเสร็จแลวและนําไปใชในการขนสง นอกจากนั้นเจาของเรือสามารถทํา
ประกันภัยคาระวาง (Freight) เพื่อปองกันความเสียหายจากการสูญเสียคาระวางรวมทั้งทําประกันภัยตูคอนเทนเนอร
ที่ใชบรรจุตัวสินคาไดอีกดวย โดยการประกันภัยดังกลาวจะใหความคุมครองความเสียหายตอตัวเรือไมวาจะเปน 
เรือเดินทะเล หรือเรือที่เดินในนานน้ําโฮเวอรคราฟต อากาศยาน รวมถึงเคร่ืองใชในเรือจากอุบัติเหตุตางๆ (ราช-
บัณฑิตยสภา, 2560, น.133) เชน ภัยจากลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก การกูซาก เปนตน ในการ
ประกันภัยตัวเรืออาจจะทําประกันภัยไวตามกรมธรรมประกันภัยแบบกําหนดเวลา (Time Policy) และตามกรมธรรม
ประกันภัยแบบกําหนดเปนรายเที่ยวหรือเฉพาะเที่ยวเดินทางโดยเฉพาะ (Voyage Policy) ทั้งนี้กรณีที่ผูเอาประกันภัย
มีเรือหลายลํา สามารถทําประกันภัยเรือหลายลําในกรมธรรมประกันภัยฉบับเดียวกันได (Fleet Policy)  
  3.3.2 การประกันภัยสินคา (Cargo Insurance) การประกันภัยเพื่อคุมครองสินคา หรือทรัพยสินที่
ขนสงจากผูขายไปยังผูซื้อ โดยทางเรือเดินสมุทร เคร่ืองบินพาณิชย ยวดยานพาหนะทางบก ที่เกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได เชน เรือถูกไฟไหม เรือลม เรือจม ความเสียหายจากการขนถายสินคาข้ึน หรือขนลง
จากเรือ จนทําใหเกิดความเสียหายตอตัวสินคา หรือทรัพยสิน ทั้งนี้ภัยที่ไดรับความคุมครองข้ึนอยูกับเงื่อนไขความ
คุมครองที่ไดซื้อประกันภัยไว 

 
 

 3 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม  https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_8 
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3.3.3 การประกันภัยการขนสงสินคาภายในประเทศ (Inland Marine Insurance) การประกันภัยนี้
ผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพยสินที่รับประกันภัยไวใหกับผูเอาประกันภัย โดย
ใหความคุมครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางสวนของสินคาที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือสาเหตุภายนอกที่รับเสี่ยงภัยในระหวางการขนสงทรัพยสินที่รับประกันภัยนั้น รวมถึงความเสียหายทั่วไป และ 
คากูภัยดวย โดยปกติแลวจะสามารถใหความคุมครองไดในทุกประเภทของการขนสง เชน การขนสงทางน้ํา โดยเรือ
ประเภทตางๆ การขนสงทางบก โดยรถบรรทุก หรือรถไฟ เปนตน 

3.3.4 การประกันภัยความรับผิดของผูขนสง (Carrier’s Liability Insurance) ใหความคุมครอง
ความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่เปนผูขนสง ซึ่งเกิดข้ึนในระหวางการขนสงและในระยะเวลาประกันภัยตั้งแตเมื่อของ
ไดบรรทุกข้ึนไปยังยานพาหนะขนสง รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการขน 
ข้ึนไปยังยานพาหนะขนสง และการขนถายออกจากยานพาหนะขนสง ซึง่กระทําโดยผูเอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือ
ลูกจางของผูเอาประกันภัย โดยกรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือสงมอบ
ชักชา ทั้งนี้หากเปนการขนสงทางถนนระหวางประเทศ และผูเอาประกันภัยประสงคที่จะไดรับความคุมครองความ 
รับผิดจากการขนสงทางถนนระหวางประเทศสามารถขอขยายอาณาเขตความคุมครองได โดยบริษัทประกันภัยจะออก
เอกสารแนบทายวาดวยเงื่อนไขการพิจารณาคาสินไหมทดแทนความรับผิดของผูขนสง จากการใชยานพาหนะขนสง
เพื่อการขนสงระหวางประเทศ 

3.3.5 การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเน่ือง (Multimodel Transport 
Opera-tor’s Liability Insurance) คุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัยในฐานะผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
สําหรับความสูญหายหรือความเสียหาย หรือสงมอบชักชาของของที่รับขนตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
ซึ่งเกิดข้ึนในระหวางที่อยูในความรับผิดชอบหรือความครอบครองของผูเอาประกันภัยในฐานะดังกลาว และในฐานะ
ตัวแทนในราชอาณาจักรของผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศ สําหรับความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือ 
สงมอบชักชา อันเกิดจากการผิดสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการทําละเมิดแก ผูตราสง หรือผูรับตราสง 
หรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเก่ียวกับของที่รับขน รวมถึงความรับผิดของผูเอาประกันภัยในฐานะผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่อง ซึ่งเกิดข้ึนจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของลูกจาง และตัวแทนของผูเอาประกันภัย และของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยไดใชบริการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจาง  
และตัวแทนของบุคคลอ่ืนนั้นดวยซึ่งไดกระทําไปในทางการที่จาง หรือภายในขอบเขตแหงอํานาจการเปนตัวแทน หรือ
ในกิจการที่ไดใชบริการนั้น 

3.3.6 การประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider’s 
Liability Insurance) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส เปนกรมธรรมประกันภัยที่สนองตอ
ความตองการของผูใหบริการโลจิสติกส ในสวนของการขนสง การลําเลียง การเคลื่อนยาย และกระจายสินคาและ
วัตถุดิบ และกิจกรรมการใหบริการโลจิสติกสบางสวนจะตองทําในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งผูรับประกันภัยเองก็ตองการ
ใหการประกอบการที่มีการพัฒนาข้ึนมาในรูปแบบใหมๆ  มีความคุมครองที่ครอบคลุมในกรมธรรมประกันภัยฉบับเดียว 
ดังนั้นกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส จึงมีความคุมครองที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส
ทั้งหมด โดยความคุมครองแยกเปน 3 สวน ประกอบดวย  
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1) ความรับผิดเก่ียวกับการขนสง (Transport) เปนการคุมครองการขนสงภายในประเทศ โดย
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือการสงมอบชักชาสําหรับของที่อยูในระหวางการขนสง และยังสามารถขยาย
อาณาเขตความคุมครองไปยังตางประเทศได 

2) ความรับผิดเก่ียวกับการเก็บสินคาภายในโกดัง (Warehouse) เปนการคุมครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) เวนแตเขาขอยกเวนของตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

3) ความรับผิดจากการรับจางทําของ เปนการคุมครองเฉพาะกิจกรรมที่ระบุใหความคุมครองไว 
  ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสงแบบมาตรฐาน4  
  (1)  กรมธรรมประกันภัยตัวเรือ 
  (2)  กรมธรรมประกันภัยของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
  (3)  กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ 
  (4)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง  
  (5)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส 

 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ (การประกันภัยเบ็ดเตล็ด) 
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เปนการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไมจัดอยูในการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต และการประกันภัยทางทะเลและขนสง โดยในที่นี้จะกลาวถึงเพียงเฉพาะการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทเทานั้น 
  3.4.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินมีพื้นฐานมาจาก
การประกันอัคคีภัย แตใหความคุมครองที่กวางกวาการประกันอัคคีภัย โดยใหความคุมครองความเสียหายเชนเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย และรวมถึงความเสียหายอันเปนผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันจากปจจัยภายนอก  
ซึ่งผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา หรือมุงหวังทรัพยสินที่สามารถเอาประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินได ประกอบดวยอาคาร 
และสิ่งปลูกสราง ทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเคร่ืองจักร วัตถุดิบ สต็อกสินคา ฯลฯ ขอตกลงคุมครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสินเปนการกําหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความเสียหายที่
เกิดข้ึน ซึ่งมิไดถูกระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย จึงอาจเห็นวามีการเขียนขอยกเวนไวมากกวาในการประกันภัย
อ่ืน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาสิ่งใดที่ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
  3.4.2 การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองผูเอาประกันภัยสําหรับ 
   1) ความรับผิดซึ่งเกิดข้ึนภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดข้ึนจากการใชสถานที่ประกอบการ 
ทําใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการสถานที่แหงนั้นไดรับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทรัพยสิน
เสียหาย เชน บนพื้นสํานักงานมีน้ําหก ลูกคาเดินเขามาติดตอลื่นลมแขนหัก พนักงานเสิรฟในรานอาหารทํากาแฟรอน
หกรดแขนลูกคาทําใหบาดเจ็บ หรือจะเปนความบกพรองของลิฟตทําใหผูที่เขาใชลิฟตนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการที่
สายสลิงลิฟตขาด เปนตน ซึ่งเจาของสถานประกอบการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองชดใชคาเสียหาย 
 
 
 4 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_5 
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3.3.3 การประกันภัยการขนสงสินคาภายในประเทศ (Inland Marine Insurance) การประกันภัยนี้
ผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพยสินที่รับประกันภัยไวใหกับผูเอาประกันภัย โดย
ใหความคุมครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางสวนของสินคาที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือสาเหตุภายนอกที่รับเสี่ยงภัยในระหวางการขนสงทรัพยสินที่รับประกันภัยนั้น รวมถึงความเสียหายทั่วไป และ 
คากูภัยดวย โดยปกติแลวจะสามารถใหความคุมครองไดในทุกประเภทของการขนสง เชน การขนสงทางน้ํา โดยเรือ
ประเภทตางๆ การขนสงทางบก โดยรถบรรทุก หรือรถไฟ เปนตน 

3.3.4 การประกันภัยความรับผิดของผูขนสง (Carrier’s Liability Insurance) ใหความคุมครอง
ความรับผิดของผูเอาประกันภัยที่เปนผูขนสง ซึ่งเกิดข้ึนในระหวางการขนสงและในระยะเวลาประกันภัยตั้งแตเมื่อของ
ไดบรรทุกข้ึนไปยังยานพาหนะขนสง รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการขน 
ข้ึนไปยังยานพาหนะขนสง และการขนถายออกจากยานพาหนะขนสง ซึง่กระทําโดยผูเอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือ
ลูกจางของผูเอาประกันภัย โดยกรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือสงมอบ
ชักชา ทั้งนี้หากเปนการขนสงทางถนนระหวางประเทศ และผูเอาประกันภัยประสงคที่จะไดรับความคุมครองความ 
รับผิดจากการขนสงทางถนนระหวางประเทศสามารถขอขยายอาณาเขตความคุมครองได โดยบริษัทประกันภัยจะออก
เอกสารแนบทายวาดวยเงื่อนไขการพิจารณาคาสินไหมทดแทนความรับผิดของผูขนสง จากการใชยานพาหนะขนสง
เพื่อการขนสงระหวางประเทศ 

3.3.5 การประกันภัยความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเน่ือง (Multimodel Transport 
Opera-tor’s Liability Insurance) คุมครองความรับผิดของผูเอาประกันภัยในฐานะผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
สําหรับความสูญหายหรือความเสียหาย หรือสงมอบชักชาของของที่รับขนตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  
ซึ่งเกิดข้ึนในระหวางที่อยูในความรับผิดชอบหรือความครอบครองของผูเอาประกันภัยในฐานะดังกลาว และในฐานะ
ตัวแทนในราชอาณาจักรของผูประกอบการขนสงตอเนื่องตางประเทศ สําหรับความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือ 
สงมอบชักชา อันเกิดจากการผิดสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการทําละเมิดแก ผูตราสง หรือผูรับตราสง 
หรือบุคคลอ่ืนในราชอาณาจักรเก่ียวกับของที่รับขน รวมถึงความรับผิดของผูเอาประกันภัยในฐานะผูประกอบการ
ขนสงตอเนื่อง ซึ่งเกิดข้ึนจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของลูกจาง และตัวแทนของผูเอาประกันภัย และของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งผูเอาประกันภัยไดใชบริการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจาง  
และตัวแทนของบุคคลอ่ืนนั้นดวยซึ่งไดกระทําไปในทางการที่จาง หรือภายในขอบเขตแหงอํานาจการเปนตัวแทน หรือ
ในกิจการที่ไดใชบริการนั้น 

3.3.6 การประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider’s 
Liability Insurance) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส เปนกรมธรรมประกันภัยที่สนองตอ
ความตองการของผูใหบริการโลจิสติกส ในสวนของการขนสง การลําเลียง การเคลื่อนยาย และกระจายสินคาและ
วัตถุดิบ และกิจกรรมการใหบริการโลจิสติกสบางสวนจะตองทําในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งผูรับประกันภัยเองก็ตองการ
ใหการประกอบการที่มีการพัฒนาข้ึนมาในรูปแบบใหมๆ  มีความคุมครองที่ครอบคลุมในกรมธรรมประกันภัยฉบับเดียว 
ดังนั้นกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส จึงมีความคุมครองที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส
ทั้งหมด โดยความคุมครองแยกเปน 3 สวน ประกอบดวย  
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1) ความรับผิดเก่ียวกับการขนสง (Transport) เปนการคุมครองการขนสงภายในประเทศ โดย
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือการสงมอบชักชาสําหรับของที่อยูในระหวางการขนสง และยังสามารถขยาย
อาณาเขตความคุมครองไปยังตางประเทศได 

2) ความรับผิดเก่ียวกับการเก็บสินคาภายในโกดัง (Warehouse) เปนการคุมครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) เวนแตเขาขอยกเวนของตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

3) ความรับผิดจากการรับจางทําของ เปนการคุมครองเฉพาะกิจกรรมที่ระบุใหความคุมครองไว 
  ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสงแบบมาตรฐาน4  
  (1)  กรมธรรมประกันภัยตัวเรือ 
  (2)  กรมธรรมประกันภัยของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง 
  (3)  กรมธรรมประกันภัยสินคาที่ขนสงภายในประเทศ 
  (4)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง  
  (5)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส 

 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ (การประกันภัยเบ็ดเตล็ด) 
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เปนการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไมจัดอยูในการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต และการประกันภัยทางทะเลและขนสง โดยในที่นี้จะกลาวถึงเพียงเฉพาะการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทเทานั้น 
  3.4.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินมีพื้นฐานมาจาก
การประกันอัคคีภัย แตใหความคุมครองที่กวางกวาการประกันอัคคีภัย โดยใหความคุมครองความเสียหายเชนเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย และรวมถึงความเสียหายอันเปนผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันจากปจจัยภายนอก  
ซึ่งผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา หรือมุงหวังทรัพยสินที่สามารถเอาประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินได ประกอบดวยอาคาร 
และสิ่งปลูกสราง ทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเคร่ืองจักร วัตถุดิบ สต็อกสินคา ฯลฯ ขอตกลงคุมครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสินเปนการกําหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความเสียหายที่
เกิดข้ึน ซึ่งมิไดถูกระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย จึงอาจเห็นวามีการเขียนขอยกเวนไวมากกวาในการประกันภัย
อ่ืน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาสิ่งใดที่ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
  3.4.2 การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองผูเอาประกันภัยสําหรับ 
   1) ความรับผิดซึ่งเกิดข้ึนภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดข้ึนจากการใชสถานที่ประกอบการ 
ทําใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการสถานที่แหงนั้นไดรับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทรัพยสิน
เสียหาย เชน บนพื้นสํานักงานมีน้ําหก ลูกคาเดินเขามาติดตอลื่นลมแขนหัก พนักงานเสิรฟในรานอาหารทํากาแฟรอน
หกรดแขนลูกคาทําใหบาดเจ็บ หรือจะเปนความบกพรองของลิฟตทําใหผูที่เขาใชลิฟตนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการที่
สายสลิงลิฟตขาด เปนตน ซึ่งเจาของสถานประกอบการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองชดใชคาเสียหาย 
 
 
 4 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_5 
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   2) ความรับผิดอันเกิดจากผูเอาประกันภัยหรือลูกจางของผูเอาประกันภัยซ่ึงทํางานประจํา ณ 
สถานที่ประกอบการไดกอข้ึนในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ เชน พนักงานฝายการตลาดไป
พบลูกคาขณะที่เขาไปในสํานักงานลูกคาไปเดินชนโตะทําใหแจกันที่ตั้งโชวไวหลนลงมาแตก หรือการที่พนักงานของ
บริษัทรับจางทําความสะอาดเขามาทําความสะอาดภายในสํานักงานแหงหนึ่งทําน้ําหกบนพื้นเปนเหตุใหพนักงานใน
สํานักงานที่เดินเขามาลื่นลมขาหัก เปนตน  
   ทั้งนี้ยังรวมถึงคาใชจาย คาธรรมเนียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนซึ่งผูเอาประกันภัยตอง
ชดใชตามกฎหมายใหกับผูเรียกรอง คาใชจายในการตอสูคดี คาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ และคาใชจายตางๆ ใน
การตอสูคดี ซึ่งผูเอาประกันภัยไดจายไป ทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน  
  3.4.3 การประกันภัยวิศวกรรม ในที่นี้จะกลาวถึง การประกันภัยวิศวกรรมที่สําคัญ 3 ประเภท เชน 
การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยเคร่ืองจักร และการประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
   1) การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract 
Works Insurance) เปนการรวมเอาความคุมครองของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสําหรับผูรับเหมากอสราง 
(Contractor’s All Risks Insurance) และการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสําหรับการติดตั้ง (Erection All Risks 
Insurance) เขาดวยกัน โดยการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาเปนการประกันภัยทรัพยสินที่ใหความคุมครอง 
“แบบสรรพภัย” ซึ่งสามารถขยายความคุมครองรวมไปถึงความรับผิดอันเกิดจากตัวงานกอสราง หรืองานติดตั้งที่เอา
ประกันภัยไวได 
   การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพยสินที่อยูในระหวางการกอสราง 
การตกแตง ตอเติม การติดตั้ง หรือกําลังทดสอบเดินเคร่ืองตามสัญญาวาจางของผูรับเหมา เชน อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สะพาน เข่ือน เคร่ืองจักร โดยอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอก โดยผูเอาประกันภัยมิได
เจตนาหรือมุงหวังและมิไดถูกระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย เชน ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม น้ําทวม 
โจรกรรม เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถขยายความคุมครองไปถึงความรับผิดตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผูเอาประกันภัยดวย 
   2) การประกันภัยเคร่ืองจักร คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายแกเคร่ืองจักร และอุปกรณที่
ไดระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยไดใชงานอยู หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทําความสะอาด 
ปรับปรุงเคร่ืองใหม หรือเคลื่อนยายภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือในระหวางการดําเนินงาน หรือในระหวางการ
ติดตั้งเคร่ืองจักรใหมภายหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะคุมครองภายหลังจากการทดลองเคร่ืองโดยสมบูรณ และเคร่ืองจักรได 
ใชงานไดโดยแทจริงแลวเทานั้น อันเกิดข้ึนโดยฉับพลัน และไมอาจคาดการณลวงหนาได เนื่องมาจากการหลอ และการ
ใชวัสดุที่มีคุณภาพไมสมบูรณ ความผิดพลาด หรือความบกพรองในการออกแบบ ความบกพรองจากโรงงานซอมหรือ
จากการติดตั้ง ดานการฝมือ การขาดความชํานาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแหงความสะเพรา การกลั่นแกลง การขาดน้ํา
ในหมอน้ํา การระเบิดในทางฟสิกส การแยกจากกันดวยกําลังเหวี่ยงจากศูนยถวง ไฟฟาลัดวงจร พายุ หรือเหตุอ่ืนใด 
ซึ่งมิไดระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย 
   3) การประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งผูเอาประกันภัยไดใชงานอยูภายในสถานที่ประกอบการ อันมีสาเหตุมาจาก
อุบัติภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง  
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ทั้งมิไดอยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยดวย โดยจัดแบงความคุมครองออกเปน 3 หมวดความคุมครองยอย 
หมวดที่หน่ึง ความเสียหายทางกายภาพตอตัวเคร่ืองและอุปกรณ หมวดที่สอง สื่อบันทึก และหมวดที่สาม คาใชจาย
ในการเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาทดแทนชั่วคราว 
  3.4.4 การประกันภัยอากาศยาน หรือการประกันภัยเคร่ืองบินแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การ
ประกันภัยเคร่ืองบินเพื่อการพาณิชย กับการประกันภัยเคร่ืองบินสวนบุคคล ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีเงื่อนไข ความ
คุมครองกับขอยกเวนพื้นฐานเชนเดียวกัน โดยใหความคุมครอง ประกอบดวย 3 สวน คือ  
   สวนที่ 1 คุมครองตัวเคร่ืองบิน ในระหวางการนําเคร่ืองข้ึนหรือลง การบิน และการจอดอยูบน
พื้นดิน แบบสรรพภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุจากปจจัยภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยที่ไมไดเจตนาหรือมุงหวัง ทั้งมิไดอยูใน
ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยดวย 
   สวนที่ 2 คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่มิใชผูโดยสาร 
   สวนที่ 3 คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่เปนผูโดยสาร 
  ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองนั้นจะตองไมใชตัวผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวที่
อยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย หรือลูกจางของผูเอาประกันภัย หรือจะตองมิใชทรัพยสินของผูเอาประกันภัยเอง หรือ
ของบุคคลภายนอกที่ผูเอาประกันภัยครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกําลังใชงานอยูดวย 
  3.4.5 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   1) การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเปนการประกันภัยที่ใหความ
คุมครองตอผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุไดรับความบาดเจ็บทาง
รางกาย และถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทํารายรางกาย สงผลใหผูเอาประกันภัยบาดเจ็บตองรักษาพยาบาล หรือรุนแรง
ถึงข้ันสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูด การออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยสวนใหญจะมี
ความคุมครองใหเลือก 2 แบบ คือ 
    -  แบบ อ.บ.1 คุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 
    -  แบบ อ.บ.2 คุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 
การพูด ออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวร 
   นอกจากนี้ยังมีความคุมครองเพิ่มเติม เชน คารักษาพยาบาล ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพ
ชั่วคราวบางสวน กระดูกแตกหัก ไฟไหม น้ํารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน การชดเชยรายไดระหวาง 
การเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เปนตน และในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยระบุเงื่อนไขยกเวนไมใหความคุมครอง แต 
ผูเอาประกันภัยสามารถขยายความคุมครองได เชน ความคุมครองการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต ความคุมครอง
การแขงกีฬาอันตราย ความคุมครองการโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ความคุมครอง
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮอืตอตานรัฐบาล ความคุมครองการกอการราย 
ความคุมครองคาใชจายทันตกรรม นอกจากนี้ในสวนของการถูกฆาตกรรม หรือถูกทํารายรางกายสามารถจํากัดวงเงิน
ความรับผิดได  
   2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เปนการประกันภัยที่คลายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุ 
โดยใหความคุมครองความสูญเสีย หรือความบาดเจ็บของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนระหวางระยะเวลาการ 
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   2) ความรับผิดอันเกิดจากผูเอาประกันภัยหรือลูกจางของผูเอาประกันภัยซึ่งทํางานประจํา ณ 
สถานที่ประกอบการไดกอข้ึนในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ เชน พนักงานฝายการตลาดไป
พบลูกคาขณะที่เขาไปในสํานักงานลูกคาไปเดินชนโตะทําใหแจกันที่ตั้งโชวไวหลนลงมาแตก หรือการที่พนักงานของ
บริษัทรับจางทําความสะอาดเขามาทําความสะอาดภายในสํานักงานแหงหนึ่งทําน้ําหกบนพื้นเปนเหตุใหพนักงานใน
สํานักงานที่เดินเขามาลื่นลมขาหัก เปนตน  
   ทั้งนี้ยังรวมถึงคาใชจาย คาธรรมเนียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนซึ่งผูเอาประกันภัยตอง
ชดใชตามกฎหมายใหกับผูเรียกรอง คาใชจายในการตอสูคดี คาฤชาธรรมเนียม คาทนายความ และคาใชจายตางๆ ใน
การตอสูคดี ซึ่งผูเอาประกันภัยไดจายไป ทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน  
  3.4.3 การประกันภัยวิศวกรรม ในที่นี้จะกลาวถึง การประกันภัยวิศวกรรมที่สําคัญ 3 ประเภท เชน 
การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยเคร่ืองจักร และการประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
   1) การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract 
Works Insurance) เปนการรวมเอาความคุมครองของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสําหรับผูรับเหมากอสราง 
(Contractor’s All Risks Insurance) และการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสําหรับการติดตั้ง (Erection All Risks 
Insurance) เขาดวยกัน โดยการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาเปนการประกันภัยทรัพยสินที่ใหความคุมครอง 
“แบบสรรพภัย” ซึ่งสามารถขยายความคุมครองรวมไปถึงความรับผิดอันเกิดจากตัวงานกอสราง หรืองานติดตั้งที่เอา
ประกันภัยไวได 
   การประกันภัยนี้คุมครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพยสินที่อยูในระหวางการกอสราง 
การตกแตง ตอเติม การติดตั้ง หรือกําลังทดสอบเดินเคร่ืองตามสัญญาวาจางของผูรับเหมา เชน อาคาร โรงงาน
อุตสาหกรรม สะพาน เข่ือน เคร่ืองจักร โดยอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอก โดยผูเอาประกันภัยมิได
เจตนาหรือมุงหวังและมิไดถูกระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย เชน ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม น้ําทวม 
โจรกรรม เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถขยายความคุมครองไปถึงความรับผิดตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอกจากการปฏิบัติงานของผูเอาประกันภัยดวย 
   2) การประกันภัยเคร่ืองจักร คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายแกเคร่ืองจักร และอุปกรณที่
ไดระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งผูเอาประกันภัยไดใชงานอยู หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทําความสะอาด 
ปรับปรุงเคร่ืองใหม หรือเคลื่อนยายภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือในระหวางการดําเนินงาน หรือในระหวางการ
ติดตั้งเคร่ืองจักรใหมภายหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะคุมครองภายหลังจากการทดลองเคร่ืองโดยสมบูรณ และเคร่ืองจักรได 
ใชงานไดโดยแทจริงแลวเทานั้น อันเกิดข้ึนโดยฉับพลัน และไมอาจคาดการณลวงหนาได เนื่องมาจากการหลอ และการ
ใชวัสดุที่มีคุณภาพไมสมบูรณ ความผิดพลาด หรือความบกพรองในการออกแบบ ความบกพรองจากโรงงานซอมหรือ
จากการติดตั้ง ดานการฝมือ การขาดความชํานาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแหงความสะเพรา การกลั่นแกลง การขาดน้ํา
ในหมอน้ํา การระเบิดในทางฟสิกส การแยกจากกันดวยกําลังเหวี่ยงจากศูนยถวง ไฟฟาลัดวงจร พายุ หรือเหตุอ่ืนใด 
ซึ่งมิไดระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย 
   3) การประกันภัยเคร่ืองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งผูเอาประกันภัยไดใชงานอยูภายในสถานที่ประกอบการ อันมีสาเหตุมาจาก
อุบัติภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน โดยผูเอาประกันภัยมิไดเจตนาหรือมุงหวัง  
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ทั้งมิไดอยูในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยดวย โดยจัดแบงความคุมครองออกเปน 3 หมวดความคุมครองยอย 
หมวดที่หน่ึง ความเสียหายทางกายภาพตอตัวเคร่ืองและอุปกรณ หมวดที่สอง สื่อบันทึก และหมวดที่สาม คาใชจาย
ในการเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาทดแทนชั่วคราว 
  3.4.4 การประกันภัยอากาศยาน หรือการประกันภัยเคร่ืองบินแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การ
ประกันภัยเคร่ืองบินเพื่อการพาณิชย กับการประกันภัยเคร่ืองบินสวนบุคคล ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะมีเงื่อนไข ความ
คุมครองกับขอยกเวนพื้นฐานเชนเดียวกัน โดยใหความคุมครอง ประกอบดวย 3 สวน คือ  
   สวนที่ 1 คุมครองตัวเคร่ืองบิน ในระหวางการนําเคร่ืองข้ึนหรือลง การบิน และการจอดอยูบน
พื้นดิน แบบสรรพภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุจากปจจัยภายนอก ซึ่งผูเอาประกันภัยที่ไมไดเจตนาหรือมุงหวัง ทั้งมิไดอยูใน
ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยดวย 
   สวนที่ 2 คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่มิใชผูโดยสาร 
   สวนที่ 3 คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่เปนผูโดยสาร 
  ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองนั้นจะตองไมใชตัวผูเอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวที่
อยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย หรือลูกจางของผูเอาประกันภัย หรือจะตองมิใชทรัพยสินของผูเอาประกันภัยเอง หรือ
ของบุคคลภายนอกที่ผูเอาประกันภัยครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกําลังใชงานอยูดวย 
  3.4.5 การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
   1) การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเปนการประกันภัยที่ใหความ
คุมครองตอผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุไดรับความบาดเจ็บทาง
รางกาย และถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทํารายรางกาย สงผลใหผูเอาประกันภัยบาดเจ็บตองรักษาพยาบาล หรือรุนแรง
ถึงข้ันสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูด การออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร โดยสวนใหญจะมี
ความคุมครองใหเลือก 2 แบบ คือ 
    -  แบบ อ.บ.1 คุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 
    -  แบบ อ.บ.2 คุมครองผลประโยชนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง 
การพูด ออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวร 
   นอกจากนี้ยังมีความคุมครองเพิ่มเติม เชน คารักษาพยาบาล ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพ
ชั่วคราวบางสวน กระดูกแตกหัก ไฟไหม น้ํารอนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะ ภายใน การชดเชยรายไดระหวาง 
การเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เปนตน และในกรณีที่กรมธรรมประกันภัยระบุเงื่อนไขยกเวนไมใหความคุมครอง แต 
ผูเอาประกันภัยสามารถขยายความคุมครองได เชน ความคุมครองการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต ความคุมครอง
การแขงกีฬาอันตราย ความคุมครองการโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย ความคุมครอง
การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือตอตานรัฐบาล ความคุมครองการกอการราย 
ความคุมครองคาใชจายทันตกรรม นอกจากนี้ในสวนของการถูกฆาตกรรม หรือถูกทํารายรางกายสามารถจํากัดวงเงิน
ความรับผิดได  
   2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เปนการประกันภัยที่คลายคลึงกับการประกันภัยอุบัติเหตุ 
โดยใหความคุมครองความสูญเสีย หรือความบาดเจ็บของผูเอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนระหวางระยะเวลาการ 
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เดินทางแตละคร้ังของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองซึ่งเร่ิมตน และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย กรณีการ
เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศ (Outbound) ความคุมครอง
ใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัยเพื่อการเดินทางนั้น และดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่ง 
ผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย และกรณีผูเอา
ประกันภัยเปนบุคคลที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางถึงประเทศไทย และดําเนินตอเนื่องไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เวนแตจะระบุไว
เปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัยนี้  
  3.4.6 การประกันภัยสุขภาพ กรมธรรมประกันภัยสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
กรมธรรมประกันภัยสุขภาพสวนบุคคล และกรมธรรมประกันภัยสุขภาพกลุม โดยทั้ง 2 ประเภทกรมธรรมประกันภัยนี้ 
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลของผูเอาประกันภัยที่เกิดข้ึนจากการเจ็บปวยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ โดยมีการคุมครองผลประโยชนในการรักษาพยาบาล ดังนี้  
   1) ผลประโยชนชดเชยสําหรับผูปวยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชนสําหรับบริการเก่ียวกับ
การพักรักษาเปนคนไขภายในโรงพยาบาล อันเปนผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย เชน คาหองพักและ
คาอาหาร คาปรึกษาแพทย คายารักษาโรค คารถพยาบาลและอุปกรณอ่ืนๆ และคาบริการหองผาตัดตางๆ เปนตน 
   2) ผลประโยชนชดเชยสําหรับผูปวยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชนสําหรับบริการเก่ียวกับการ
รักษาทางการแพทยในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปประจําอยู โดยไมตองเขาพัก
รักษาตัวเปนคนไขภายใน เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ และสามารถรักษาโดยไมใช
เวลานานหรือไมตองใชเคร่ืองมือทางการแพทยแบบเฉพาะโรค เชน ไขหวัด ทองเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดทอง  
เปนตน 
   3) ผลประโยชนเพิ่มเติมอ่ืนๆ ผลประโยชนประเภทนี้จะแตกตางกันไปตามสัญญาการคุมครอง
เฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ไดแก การคุมครองการคลอดบุตร การรักษาดานทันตกรรม การดูแลโดย
พยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่มีคาใชจายสูง 
  3.4.7 การประกันภัยโจรกรรม คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
เชน เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองตกแตง เฟอรนิเจอร สตอกสินคา เปนตน ที่เกิดจากการโจรกรรมโดยภัยที่ใหความ
คุมครองเลือกซื้อได 3 แบบ คือ  
   1) แบบ จร. 1 การลักทรัพย หรือการพยายามลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน เพื่อเขาไปหรือออกจากอาคารที่ไดระบุเปนสถานที่ที่เอาประกันภัย และเปนสถานที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพยสินที่
เอาประกันภัยดวย โดยไมรวมถึงบริเวณสวนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  
   2) แบบ จร. 2 แบบความคุมครองเหมือนกับแบบ จร. 1 แตเพิ่มการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย 
รวมถึงการพยายามกระทําการดังกลาวเขามาดวย 
   3) แบบ จร. 3 แบบความคุมครองเหมือนกับแบบ จร. 2 แตเพิ่มการลักทรัพย หรือการพยายาม
ลักทรัพยโดยไมปรากฏรองรอยงัดแงะเขามาดวย 
  3.4.8 การประกันภัยสําหรับเงิน คุมครองการสูญเสียของเงิน เงินเพื่อคาจางและ/หรือเงินเดือน เงิน
ภายในสถานทีเ่อาประกันภัยในเวลาทํางาน เงินภายในตูนิรภัย หรือหองนิรภัยนอกเวลาทํางาน เงินภายนอกสถานที ่
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เอาประกันภัยในระหวางการขนสง นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองตอตัวตูนิรภัย หองนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอา
ประกันภัย หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย การปลนทรัพย การโจรกรรมเงินจากตูนิรภัย หองนิรภัยและ
ความเสียหายตอเนื่องจากการจี้ปลน โดยภัยที่ใหความคุมครองเลือกซื้อได 3 แบบ คือ 
   1) แบบ ปง.1 คุมครองเงินจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือความพยายามกระทําการดังกลาว 
   2) แบบ ปง.2 คุมครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
   3) แบบ ปง.3 คุมครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
รวมถึงการฉอโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับสงเงิน หรือผูรักษาทรัพย 
  3.4.9 การประกันภัยปายโฆษณา คุมครองแผนปายโฆษณาที่ติดตั้งอยูถนนหรือบนตึกสูง ซึ่งไดรับ
ความเสียหายจากไฟไหม ภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุยกเวนไว รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ซึ่งเกิดข้ึนจากปายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว อันมีสาเหตุมาจากความคุมครองที่กําหนดไวโดยรวมถึงความบกพรอง 
ในการติดตั้งปายโฆษณาดังกลาวดวย ซึ่งสงผลทําใหเกิดความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต และความเสียหายแกทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก 
  3.4.10  การประกันภัยผูเลนกอลฟ การประกันภัยนี้มีการรวมความคุมครองจากการประกันภัยตางๆ 
มาเปนแบบสําเร็จรูป เพื่อคุมครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในขณะผูเอาประกันภัยเลนกอลฟ ซอม หรือ
ฝกหัด ไดแก  
   1) ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 
รวมถึงทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองนั้น จะตองไมใชตัวผูเอาประกันภัยเอง 
หรือบุคคลในครอบครัวที่อยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย หรือจะตองมิใชทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่ผูเอาประกันภัย
ครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกําลังใชงานอยูดวย เชน ผูเอาประกันภัยตีลูกกอลฟไปถูกศีรษะแคดดี้ไดรับบาดเจ็บ  
ผูเอาประกันภัยตีลูกกอลฟไปถูกกระจกรถยนตของผูเลนคนอ่ืนแตก เปนตน 
   2) ความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย ไมวาจะเปนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือคารักษาพยาบาล เชน ผูเอาประกันภัยตีกอลฟเหวี่ยงไมกอลฟถูกศีรษะตนเองแตก 
เปนตน 
   3) ความสูญเสียหรือความเสียหายตออุปกรณการเลนกอลฟของผูเอาประกันภัย ไดแก ไมกอลฟ 
ถุงกอลฟ รถลากถุงกอลฟ  
   4) รางวัลพิเศษสําหรับการทํา “โฮล-อิน-วัน” ของผูเอาประกันภัย 1 คร้ังตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

  ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน5 
   (1)  กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
   (2)  กรมธรรมประกันภัยความรับผดิตอบุคคลภายนอก  
   (3)  กรมธรรมประกันภัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
  
 
 5 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18  
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1-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เดินทางแตละคร้ังของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองซึ่งเร่ิมตน และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย กรณีการ
เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศ (Outbound) ความคุมครอง
ใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัยเพื่อการเดินทางนั้น และดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่ง 
ผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย และกรณีผูเอา
ประกันภัยเปนบุคคลที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางถึงประเทศไทย และดําเนินตอเนื่องไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เวนแตจะระบุไว
เปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัยนี้  
  3.4.6 การประกันภัยสุขภาพ กรมธรรมประกันภัยสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
กรมธรรมประกันภัยสุขภาพสวนบุคคล และกรมธรรมประกันภัยสุขภาพกลุม โดยทั้ง 2 ประเภทกรมธรรมประกันภัยนี้ 
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลของผูเอาประกันภัยที่เกิดข้ึนจากการเจ็บปวยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ โดยมีการคุมครองผลประโยชนในการรักษาพยาบาล ดังนี้  
   1) ผลประโยชนชดเชยสําหรับผูปวยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชนสําหรับบริการเก่ียวกับ
การพักรักษาเปนคนไขภายในโรงพยาบาล อันเปนผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย เชน คาหองพักและ
คาอาหาร คาปรึกษาแพทย คายารักษาโรค คารถพยาบาลและอุปกรณอ่ืนๆ และคาบริการหองผาตัดตางๆ เปนตน 
   2) ผลประโยชนชดเชยสําหรับผูปวยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชนสําหรับบริการเก่ียวกับการ
รักษาทางการแพทยในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปประจําอยู โดยไมตองเขาพัก
รักษาตัวเปนคนไขภายใน เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ และสามารถรักษาโดยไมใช
เวลานานหรือไมตองใชเคร่ืองมือทางการแพทยแบบเฉพาะโรค เชน ไขหวัด ทองเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดทอง  
เปนตน 
   3) ผลประโยชนเพิ่มเติมอ่ืนๆ ผลประโยชนประเภทนี้จะแตกตางกันไปตามสัญญาการคุมครอง
เฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ไดแก การคุมครองการคลอดบุตร การรักษาดานทันตกรรม การดูแลโดย
พยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่มีคาใชจายสูง 
  3.4.7 การประกันภัยโจรกรรม คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
เชน เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองตกแตง เฟอรนิเจอร สตอกสินคา เปนตน ที่เกิดจากการโจรกรรมโดยภัยที่ใหความ
คุมครองเลือกซื้อได 3 แบบ คือ  
   1) แบบ จร. 1 การลักทรัพย หรือการพยายามลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน เพื่อเขาไปหรือออกจากอาคารที่ไดระบุเปนสถานที่ที่เอาประกันภัย และเปนสถานที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพยสินที่
เอาประกันภัยดวย โดยไมรวมถึงบริเวณสวนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  
   2) แบบ จร. 2 แบบความคุมครองเหมือนกับแบบ จร. 1 แตเพิ่มการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย 
รวมถึงการพยายามกระทําการดังกลาวเขามาดวย 
   3) แบบ จร. 3 แบบความคุมครองเหมือนกับแบบ จร. 2 แตเพิ่มการลักทรัพย หรือการพยายาม
ลักทรัพยโดยไมปรากฏรองรอยงัดแงะเขามาดวย 
  3.4.8 การประกันภัยสําหรับเงิน คุมครองการสูญเสียของเงิน เงินเพื่อคาจางและ/หรือเงินเดือน เงิน
ภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทํางาน เงินภายในตูนิรภัย หรือหองนิรภัยนอกเวลาทํางาน เงินภายนอกสถานที ่
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เอาประกันภัยในระหวางการขนสง นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองตอตัวตูนิรภัย หองนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอา
ประกันภัย หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย การปลนทรัพย การโจรกรรมเงินจากตูนิรภัย หองนิรภัยและ
ความเสียหายตอเนื่องจากการจี้ปลน โดยภัยที่ใหความคุมครองเลือกซื้อได 3 แบบ คือ 
   1) แบบ ปง.1 คุมครองเงินจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือความพยายามกระทําการดังกลาว 
   2) แบบ ปง.2 คุมครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
   3) แบบ ปง.3 คุมครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
รวมถึงการฉอโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับสงเงิน หรือผูรักษาทรัพย 
  3.4.9 การประกันภัยปายโฆษณา คุมครองแผนปายโฆษณาที่ติดตั้งอยูถนนหรือบนตึกสูง ซ่ึงไดรับ
ความเสียหายจากไฟไหม ภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุยกเวนไว รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ซึ่งเกิดข้ึนจากปายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว อันมีสาเหตุมาจากความคุมครองที่กําหนดไวโดยรวมถึงความบกพรอง 
ในการติดตั้งปายโฆษณาดังกลาวดวย ซึ่งสงผลทําใหเกิดความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต และความเสียหายแกทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก 
  3.4.10  การประกันภัยผูเลนกอลฟ การประกันภัยนี้มีการรวมความคุมครองจากการประกันภัยตางๆ 
มาเปนแบบสําเร็จรูป เพื่อคุมครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในขณะผูเอาประกันภัยเลนกอลฟ ซอม หรือ
ฝกหัด ไดแก  
   1) ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 
รวมถึงทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองนั้น จะตองไมใชตัวผูเอาประกันภัยเอง 
หรือบุคคลในครอบครัวที่อยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย หรือจะตองมิใชทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่ผูเอาประกันภัย
ครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกําลังใชงานอยูดวย เชน ผูเอาประกันภัยตีลูกกอลฟไปถูกศีรษะแคดดี้ไดรับบาดเจ็บ  
ผูเอาประกันภัยตีลูกกอลฟไปถูกกระจกรถยนตของผูเลนคนอ่ืนแตก เปนตน 
   2) ความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย ไมวาจะเปนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือคารักษาพยาบาล เชน ผูเอาประกันภัยตีกอลฟเหวี่ยงไมกอลฟถูกศีรษะตนเองแตก 
เปนตน 
   3) ความสูญเสียหรือความเสียหายตออุปกรณการเลนกอลฟของผูเอาประกันภัย ไดแก ไมกอลฟ 
ถุงกอลฟ รถลากถุงกอลฟ  
   4) รางวัลพิเศษสําหรับการทํา “โฮล-อิน-วัน” ของผูเอาประกันภัย 1 คร้ังตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

  ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน5 
   (1)  กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
   (2)  กรมธรรมประกันภัยความรับผดิตอบุคคลภายนอก  
   (3)  กรมธรรมประกันภัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
  
 
 5 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18  
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(4)  กรมธรรมประกันภัยรานทอง 
(5)  กรมธรรมประกันภัยพืชผลโดยใชดัชนีภูมิอากาศ  
(6)  กรมธรรมประกันภัยผูตรวจสอบอาคาร 
(7)  กรมธรรมประกันภัยคุมครองการวางงาน 
(8)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
(9)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซธรรมชาติ 
(10) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลว 
(11) กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ 
(12) กรมธรรมประกันภัยเคร่ืองจักร 
(13) กรมธรรมประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 
(14) กรมธรรมประกันภัยผูเลนกอลฟ 
(15) กรมธรรมประกันภัยสําหรับเงิน 
(16) กรมธรรมประกันภัยโจรกรรม 
(17) กรมธรรมประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
(18) กรมธรรมประกันภัยขาวนาป 
(19) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินคาไมปลอดภัย 
(20) กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูพักในหอพัก 
(21) กรมธรรมประกันภัยเพื่อการใชเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใชในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี

เพื่อเชา 
(22) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต 

และนักศึกษา 
(23) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สําหรับบุคคลและกลุมทั่วไป 
(24) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
(25) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผูขับข่ีและผูโดยสารไมระบุชื่อ 
(26) กรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุ กรณีจายคาทดแทนเต็มจํานวนเงิน

เอาประกันภัย 
(27) กรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุ กรณีจายคาทดแทนเปนรายเดือน 
(28) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม (กรณีชําระเบี้ยรายป) แบบอัตโนมัติ (File and Use) 
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4. การประกันภัยสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) 
 ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดมีการสนับสนุน
และสงเสริมใหมีการออกผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ที่เปนการประกันภัยสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) อยาง
หลากหลายมากข้ึน  
 ไมโครอินชัวรันส (Micro Insurance) คือการประกันภัยที่เหมาะสําหรับผูมีรายไดนอย กรมธรรมประกันภัย
ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใชภาษาที่เขาใจงาย ความคุมครองไมซับซอน มีข้ันตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที ่
ไมยุงยาก การรับประกันภัยจึงตองมีตนทุนการดําเนินการที่ต่ําดวย เพื่อใหเบี้ยประกันภัยสามารถครอบคลุมคาสินไหม
ทดแทนที่จะเกิดข้ึน จึงมีออกใบรับรองการประกันภัยแทนกรมธรรมประกันภัย และขยายชองทางการจําหนายที่
หลากหลายทั้งกับบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และผานรานสะดวกซื้อที่
ไดรับใบอนุญาตนายหนานิติบคุคลดวย 
 4.1 คุณลักษณะของการประกันภัยสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ยังคงเปนไปตามหลักการประกันภัย 
(Insurance Principles) ไมโครอินซัวรันสใชพื้นฐานเดียวกับหลักการประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยจายเบี้ย
ประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนกับคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยจะไดเปนคาชดเชยจากความเสียหายที่เกิดข้ึน 
ลักษณะสําคัญของไมโครอินชัวรันส คือ 
  1) การเขาถึง (Accessibility) กลุมเปาหมายของไมโครอินชัวรันส คือกลุมผูมีรายไดต่ําและรายได 
ไมคงที่ จึงไมสามารถซื้อผลิตภัณฑประกันภัยแบบดั้งเดิมได  
  2) ความสามารถในการจายเบี้ยประกันภัย (Affordability) คาเบี้ยประกันภัยและความคุมครองอยูใน
ระดับไมสูงมาก เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยได 
  3) มีความยืดหยุน (Flexibility) เนื่องจากกลุมคนผูมีรายไดนอย เปนกลุมที่ไมไดมีลักษณะความ
ตองการคลายๆ กัน การออกผลิตภัณฑไมโครอินชัวรันส จึงตองออกแบบใหเปนไปตามความตองการของกลุมความ
ตองการนั้นๆ เชน ลักษณะการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตองเหมาะสมกับกระแสรายไดที่ไมสม่ําเสมอของผูเอาประกันภัย  
  4) ความงาย (Simplicity) องคประกอบของไมโครอินชัวรันส ตองเขาใจงายทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ
ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ไมซับซอน การเก็บเบี้ยประกันภัย ภาษาที่ใชในกรมธรรมประกันภัย วิธีการ
จัดการกับขอรองเรียนที่เกิดข้ึนทําใหเขาใจและยอมรับไดงาย 
 4.2 ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยสําหรับรายยอยฉบับมาตรฐาน กรมธรรมประกันภัยสําหรับรายยอย  
(ไมโครอินชัวรันส) มีอยูหลากหลาย ทั้งการประกันภัยอัคคีภัยบานอยูอาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
พืชผล โดยปจจุบันมีกรมธรรมประกันภัยฉบับมาตรฐานดังนี้ 
  4.2.1 กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) จัดทําข้ึนเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนการพัฒนากรมธรรมประกันภัยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) สําหรับประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑประกันภัยใหมๆ ใหสอดคลองเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและความตองการของประชาชน
และผูประกอบการทั่วไปเพิ่มมากข้ึน โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหความคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพ รวมถึง คาชดเชยการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และคาใชจายในการจัดการงานศพ เบี้ยประกันภัย  
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(4)  กรมธรรมประกันภัยรานทอง 
(5)  กรมธรรมประกันภัยพืชผลโดยใชดัชนีภูมิอากาศ  
(6)  กรมธรรมประกันภัยผูตรวจสอบอาคาร 
(7)  กรมธรรมประกันภัยคุมครองการวางงาน 
(8)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
(9)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซธรรมชาติ 
(10) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลว 
(11) กรมธรรมประกันภัยอิสรภาพ 
(12) กรมธรรมประกันภัยเคร่ืองจักร 
(13) กรมธรรมประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 
(14) กรมธรรมประกันภัยผูเลนกอลฟ 
(15) กรมธรรมประกันภัยสําหรับเงิน 
(16) กรมธรรมประกันภัยโจรกรรม 
(17) กรมธรรมประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
(18) กรมธรรมประกันภัยขาวนาป 
(19) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินคาไมปลอดภัย 
(20) กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูพักในหอพัก 
(21) กรมธรรมประกันภัยเพื่อการใชเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใชในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี

เพื่อเชา 
(22) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต 

และนักศึกษา 
(23) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สําหรับบุคคลและกลุมทั่วไป 
(24) กรมธรรมประกันภัยอุบตัิเหตุเดินทาง สําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
(25) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุประเภทผูขับข่ีและผูโดยสารไมระบุชื่อ 
(26) กรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุ กรณีจายคาทดแทนเต็มจํานวนเงิน

เอาประกันภัย 
(27) กรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุ กรณีจายคาทดแทนเปนรายเดือน 
(28) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม (กรณีชําระเบี้ยรายป) แบบอัตโนมัติ (File and Use) 
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4. การประกันภัยสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) 
 ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดมีการสนับสนุน
และสงเสริมใหมีการออกผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ที่เปนการประกันภัยสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) อยาง
หลากหลายมากข้ึน  
 ไมโครอินชัวรันส (Micro Insurance) คือการประกันภัยที่เหมาะสําหรับผูมีรายไดนอย กรมธรรมประกันภัย
ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใชภาษาที่เขาใจงาย ความคุมครองไมซับซอน มีข้ันตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทนที ่
ไมยุงยาก การรับประกันภัยจึงตองมีตนทุนการดําเนินการที่ต่ําดวย เพื่อใหเบี้ยประกันภัยสามารถครอบคลุมคาสินไหม
ทดแทนที่จะเกิดข้ึน จึงมีออกใบรับรองการประกันภัยแทนกรมธรรมประกันภัย และขยายชองทางการจําหนายที่
หลากหลายทั้งกับบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และผานรานสะดวกซื้อที่
ไดรับใบอนุญาตนายหนานิติบุคคลดวย 
 4.1 คุณลักษณะของการประกันภัยสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ยังคงเปนไปตามหลักการประกันภัย 
(Insurance Principles) ไมโครอินซัวรันสใชพื้นฐานเดียวกับหลักการประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยจายเบี้ย
ประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนกับคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยจะไดเปนคาชดเชยจากความเสียหายที่เกิดข้ึน 
ลักษณะสําคัญของไมโครอินชัวรันส คือ 
  1) การเขาถึง (Accessibility) กลุมเปาหมายของไมโครอินชัวรันส คือกลุมผูมีรายไดต่ําและรายได 
ไมคงที่ จึงไมสามารถซื้อผลิตภัณฑประกันภัยแบบดั้งเดิมได  
  2) ความสามารถในการจายเบี้ยประกันภัย (Affordability) คาเบี้ยประกันภัยและความคุมครองอยูใน
ระดับไมสูงมาก เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยได 
  3) มีความยืดหยุน (Flexibility) เนื่องจากกลุมคนผูมีรายไดนอย เปนกลุมที่ไมไดมีลักษณะความ
ตองการคลายๆ กัน การออกผลิตภัณฑไมโครอินชัวรันส จึงตองออกแบบใหเปนไปตามความตองการของกลุมความ
ตองการนั้นๆ เชน ลักษณะการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตองเหมาะสมกับกระแสรายไดที่ไมสม่ําเสมอของผูเอาประกันภัย  
  4) ความงาย (Simplicity) องคประกอบของไมโครอินชัวรันส ตองเขาใจงายทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ
ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ไมซับซอน การเก็บเบี้ยประกันภัย ภาษาที่ใชในกรมธรรมประกันภัย วิธีการ
จัดการกับขอรองเรียนที่เกิดข้ึนทําใหเขาใจและยอมรับไดงาย 
 4.2 ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยสําหรับรายยอยฉบับมาตรฐาน กรมธรรมประกันภัยสําหรับรายยอย  
(ไมโครอินชัวรันส) มีอยูหลากหลาย ทั้งการประกันภัยอัคคีภัยบานอยูอาศัย การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
พืชผล โดยปจจุบันมีกรมธรรมประกันภัยฉบับมาตรฐานดังนี้ 
  4.2.1 กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) จัดทําข้ึนเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนการพัฒนากรมธรรมประกันภัยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) สําหรับประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑประกันภัยใหมๆ ใหสอดคลองเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและความตองการของประชาชน
และผูประกอบการทั่วไปเพิ่มมากข้ึน โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวใหความคุมครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพ รวมถึง คาชดเชยการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และคาใชจายในการจัดการงานศพ เบี้ยประกันภัย  
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450 บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบแบบและขอความกรมธรรม
ประกันภัยใหกับบริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 52 บริษัท ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2553 
  4.2.2 กรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการนําระบบประกันภัย
เขามามีสวนชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาชอง
ทางการจําหนายและการจายคาสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองตอความตองการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดทํากรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ซึ่งเปนการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทตอป ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผูเอาประกันภัย
จะตองมีอายุระหวาง 20-60 ป และสามารถซื้อไดไมเกินคนละ 2 ฉบับ  
  4.2.3 กรมธรรมประกันภัยขาวนาปสาํหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมสงเสริมการเกษตร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเร่ิมดําเนินโครงการ
ประกันภัยขาวนาป ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน โดยใหภาคเอกชนเปนผูรับประกันภัยขาวในสวนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการชวยเหลือเกษตรกรดวยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางสวน
ใหแกเกษตรกรที่ทําประกันภัย อีกทั้งภาครัฐไดมีนโยบายที่จะดําเนินโครงการนี้ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดใหความรวมมือในการจัดทํากรมธรรมประกันภัยขาวนาปสําหรับรายยอย (ไมโคร
อินชัวรันส) กรมธรรมประกันภัยขาวนาป ใหความคุมครอง 6 ภัย ไดแก ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้ําทวมหรือ 
ฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม  
ในวงเงินความคุมครอง 1,260 บาทตอไร ในสวนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ใหความ
คุมครอง 630 บาทตอไร โดยกําหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยไดเชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเขารวมรับประกันภัยโครงการดังกลาว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มข้ึนทุกป  
จนเมื่อป 2560 มีบริษัทประกันภัยเขารวมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท  
  4.2.4 กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรมประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 
เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหมๆ ใหสอดคลองเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ
ความตองการของประชาชน ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนระดับฐานรากเขาใจและเขาถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งข้ึน ไดมีการจัดทํากรมธรรมประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส เพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่เปนระดับฐานรากมากยิ่งข้ึน โดยกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบ
ประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ตามนายทะเบียนไดมีคําสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เร่ืองใหใชแบบและ
ขอความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอิน- 
ชัวรันส) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปนตนไป โดยใหความคุมครอง ไฟไหม ฟาผา ระเบิด คาเชาที่พัก
อาศัยชั่วคราว 300 บาท ตอวัน (ไมเกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ําทวม ภัยจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
หรือคลื่นใตน้ํา หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแลวไมเกิน 10,000 บาทตอป และกําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสราง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ตอป (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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  4.2.5 กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ดวย ป 2559 
เปนปมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ผูพิการดวยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยสําหรับคนพิการ เพื่อสงเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผูพิการไดมีโอกาสเขาถึงระบบประกันภัยและใชการประกันภัยเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) เปน
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุที่ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และคาใชจายในการจัดงานศพ และตอมา
มีการพัฒนาตอยอดมาเปนกรมธรรมประกันภัยคนพิการ (ไมโครอินชัวรันส) พรอมทั้งเพิ่มความคุมครองในสวนของ
คาชดเชยรายวันและคาชดเชยกายอุปกรณ เนื่องจากอุบัติเหตุ  
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450 บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบแบบและขอความกรมธรรม
ประกันภัยใหกับบริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 52 บริษัท ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2553 
  4.2.2 กรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการนําระบบประกันภัย
เขามามีสวนชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาชอง
ทางการจําหนายและการจายคาสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองตอความตองการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดทํากรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ซึ่งเปนการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทตอป ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผูเอาประกันภัย
จะตองมีอายุระหวาง 20-60 ป และสามารถซื้อไดไมเกินคนละ 2 ฉบับ  
  4.2.3 กรมธรรมประกันภัยขาวนาปสาํหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมสงเสริมการเกษตร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเร่ิมดําเนินโครงการ
ประกันภัยขาวนาป ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน โดยใหภาคเอกชนเปนผูรับประกันภัยขาวในสวนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการชวยเหลือเกษตรกรดวยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางสวน
ใหแกเกษตรกรที่ทําประกันภัย อีกทั้งภาครัฐไดมีนโยบายที่จะดําเนินโครงการนี้ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดใหความรวมมือในการจัดทํากรมธรรมประกันภัยขาวนาปสําหรับรายยอย (ไมโคร
อินชัวรันส) กรมธรรมประกันภัยขาวนาป ใหความคุมครอง 6 ภัย ไดแก ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้ําทวมหรือ 
ฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม  
ในวงเงินความคุมครอง 1,260 บาทตอไร ในสวนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ใหความ
คุมครอง 630 บาทตอไร โดยกําหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยไดเชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเขารวมรับประกันภัยโครงการดังกลาว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มข้ึนทุกป  
จนเมื่อป 2560 มีบริษัทประกันภัยเขารวมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท  
  4.2.4 กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรมประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 
เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหมๆ ใหสอดคลองเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ
ความตองการของประชาชน ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนระดับฐานรากเขาใจและเขาถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งข้ึน ไดมีการจัดทํากรมธรรมประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส เพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่เปนระดับฐานรากมากยิ่งข้ึน โดยกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบ
ประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ตามนายทะเบียนไดมีคําสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เร่ืองใหใชแบบและ
ขอความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอิน- 
ชัวรันส) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปนตนไป โดยใหความคุมครอง ไฟไหม ฟาผา ระเบิด คาเชาที่พัก
อาศัยชั่วคราว 300 บาท ตอวัน (ไมเกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ําทวม ภัยจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
หรือคลื่นใตน้ํา หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแลวไมเกิน 10,000 บาทตอป และกําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสราง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ตอป (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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  4.2.5 กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ดวย ป 2559 
เปนปมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ผูพิการดวยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยสําหรับคนพิการ เพื่อสงเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผูพิการไดมีโอกาสเขาถึงระบบประกันภัยและใชการประกันภัยเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) เปน
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุที่ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และคาใชจายในการจัดงานศพ และตอมา
มีการพัฒนาตอยอดมาเปนกรมธรรมประกันภัยคนพิการ (ไมโครอินชัวรันส) พรอมทั้งเพิ่มความคุมครองในสวนของ
คาชดเชยรายวันและคาชดเชยกายอุปกรณ เนื่องจากอุบัติเหตุ  
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เรื่องที่ 1.5  
กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  

กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสรางความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และชวยใหธุรกิจประกันวินาศภัย ไดรับการยอมรับและมี
ภาพลักษณที่ดี 
 

1. กองทุน 
กองทุนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายกําหนดประกอบดวย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน

ประกันวินาศภัย จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

1.1 กองทุนประกันวินาศภัย “กองทุนประกันวินาศภัย” (Non-Life Insurance Fund) มีฐานะเปนนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทลมละลายหรือ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ 

กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 และมีฐานะเปน 
นิติบุคคลตามกฎหมาย และไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนและผูจัดการกองทุน โดยบทบาทและหนาที่ของกองทุนประกันวินาศภัยมีอยู 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
คุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ 2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบดวย 

1) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสํานักงาน คปภ. 
2) เงินที่ไดรับตามมาตรา 58 (คาสินไหมทดแทนพนอายุความ) 
3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 80/3 
4) เงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา 80/4 
5) เงินคาปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและคาใชจายฯ แลว 
6) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
7) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
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1.2 กองทุนทดแทนผูประสบภัย “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” (Road Victims Protection Fund) 
เกิดข้ึนพรอมกับการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยหลักการและเหตุผลในการ
ตราพระราชบัญญัติ เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถไดทวีจํานวนมากข้ึนในแตละป เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยผูประสบภัยดังกลาวไมไดรับการชดใชคาเสียหายหรือไดรับชดใชคาเสียหายไมคุมกับความ
เสียหายที่ไดรับจริง และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็จะตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน 
ดังนั้น เพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหาย และไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอน และทันทวงทีสมควร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ข้ึน โดยมีความมุงหมายใหประชาชนทุกคนไดรับความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึนแกชีวิต รางกาย  
และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ใหไดรับการชวยเหลือ และรักษาพยาบาลอยางทันทวงที โดยไมตองหวงกังวล
กับคารักษาพยาบาล ทั้งนี้ผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ไดแก คารักษาพยาบาล 
ในกรณีบาดเจ็บ คาปลงศพ และคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพ ในกรณีเสียชีวิต หรือคารักษาพยาบาล 
และคาปลงศพ ในกรณีผูประสบภัยบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัยหรือสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย เพื่อเปนการชวยเหลือแบงเบาภาระความเดือดรอนของผูประสบภัย และทายาท 

 1.2.1 วัตถุประสงคการตรา “พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ” ไดแก 
  1) เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ซึ่งไดรับอันตรายความ

เสียหาย แกชีวิต รางกาย ใหไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 
  2) เพื่อใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใช คาเสียหาย 

และคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอน และทันทวงที และเปนหลักประกันไดวาสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงิน 
คารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแตผูประสบภัย 

  3) เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของ
ผูประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยบรรเทาภาระความเดือดรอนของผูประสบภัย 
และครอบครัวแลว ยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย 

 สําหรับวัตถุประสงคการจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” คือ เพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย
เบื้องตน ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหแกผูประสบภัยหรือทายาทสําหรับคารักษาพยาบาลและหรือคาปลงศพ 
และคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตใหแกผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย 
โดยไมตองรอพิสูจนความรับผิดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และเปนคาใชจายอ่ืนในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 ปจจุบันสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แหง ไดแก สํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยจังหวัด 68 แหง สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเขต 2 แหง และสวนกลาง 1 แหง ภายใตการ
บริหารจัดการสวนกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

 1.2.2 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  1) จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 แหง พระราช-

บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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1-36     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 1.5  
กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  

กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสรางความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และชวยใหธุรกิจประกันวินาศภัย ไดรับการยอมรับและมี
ภาพลักษณที่ดี 
 

1. กองทุน 
กองทุนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายกําหนดประกอบดวย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน

ประกันวินาศภัย จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ 2) กองทุนทดแทนผูประสบภัย  
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

1.1 กองทุนประกันวินาศภัย “กองทุนประกันวินาศภัย” (Non-Life Insurance Fund) มีฐานะเปนนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทลมละลายหรือ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ 

กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 และมีฐานะเปน 
นิติบุคคลตามกฎหมาย และไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกฎหมายกําหนดใหบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนและผูจัดการกองทุน โดยบทบาทและหนาที่ของกองทุนประกันวินาศภัยมีอยู 2 ประการ คือ 1) เพื่อ
คุมครองเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ 2) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบดวย 

1) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของสํานักงาน คปภ. 
2) เงินที่ไดรับตามมาตรา 58 (คาสินไหมทดแทนพนอายุความ) 
3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 80/3 
4) เงินเพิ่มที่ไดรับตามมาตรา 80/4 
5) เงินคาปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินบนรางวัลและคาใชจายฯ แลว 
6) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่มีผูมอบให 
7) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
8) เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
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1.2 กองทุนทดแทนผูประสบภัย “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” (Road Victims Protection Fund) 
เกิดข้ึนพรอมกับการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยหลักการและเหตุผลในการ
ตราพระราชบัญญัติ เนื่องมาจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถไดทวีจํานวนมากข้ึนในแตละป เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยผูประสบภัยดังกลาวไมไดรับการชดใชคาเสียหายหรือไดรับชดใชคาเสียหายไมคุมกับความ
เสียหายที่ไดรับจริง และหากผูประสบภัยจะใชสิทธิทางแพงเรียกรองคาเสียหายก็จะตองใชเวลาดําเนินคดียาวนาน 
ดังนั้น เพื่อใหผูประสบภัยไดรับการชดใชคาเสียหาย และไดรับคาเสียหายเบื้องตนที่แนนอน และทันทวงทีสมควร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ข้ึน โดยมีความมุงหมายใหประชาชนทุกคนไดรับความคุมครองความเสียหายที่เกิดข้ึนแกชีวิต รางกาย  
และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ใหไดรับการชวยเหลือ และรักษาพยาบาลอยางทันทวงที โดยไมตองหวงกังวล
กับคารักษาพยาบาล ทั้งนี้ผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง ไดแก คารักษาพยาบาล 
ในกรณีบาดเจ็บ คาปลงศพ และคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพ ในกรณีเสียชีวิต หรือคารักษาพยาบาล 
และคาปลงศพ ในกรณีผูประสบภัยบาดเจ็บและตอมาเสียชีวิต จากบริษัทประกันภัยหรือสํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย เพื่อเปนการชวยเหลือแบงเบาภาระความเดือดรอนของผูประสบภัย และทายาท 

 1.2.1 วัตถุประสงคการตรา “พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ” ไดแก 
  1) เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ซึ่งไดรับอันตรายความ

เสียหาย แกชีวิต รางกาย ใหไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 
  2) เพื่อใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใช คาเสียหาย 

และคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอน และทันทวงที และเปนหลักประกันไดวาสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงิน 
คารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแตผูประสบภัย 

  3) เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของ
ผูประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยบรรเทาภาระความเดือดรอนของผูประสบภัย 
และครอบครัวแลว ยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย 

 สําหรับวัตถุประสงคการจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผูประสบภัย” คือ เพื่อเปนทุนสําหรับจายคาเสียหาย
เบื้องตน ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดใหแกผูประสบภัยหรือทายาทสําหรับคารักษาพยาบาลและหรือคาปลงศพ 
และคาใชจายอันจําเปนเก่ียวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตใหแกผูประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผูประสบภัย 
โดยไมตองรอพิสูจนความรับผิดภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และเปนคาใชจายอ่ืนในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 ปจจุบันสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย มีทั้งสิ้น 71 แหง ไดแก สํานักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยจังหวัด 68 แหง สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเขต 2 แหง และสวนกลาง 1 แหง ภายใตการ
บริหารจัดการสวนกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

 1.2.2 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  1) จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 แหง พระราช-

บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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  2) บริหารเงินกองทุนและการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคลองเพียงพอตอการจาย
คาเสียหายเบื้องตน และคาใชจายอ่ืนของสํานักงาน 

  3) ศึกษา วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ งาน
การเงิน งานบัญชี งานคาเสียหายเบื้องตน และงานติดตามไลเบี้ยเรียกคืน เปนตน 

  4) พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหทันสมัย
สอดคลองและเปนธรรม 

  5) ติดตามไลเบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจํานวนที่ไดจายไป โดยสามารถไลเบี้ยเรียกคืนคาเสียหาย
เบื้องตนจากเจาของรถพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละ 20 หรือใชสิทธิเรียกคืนจากผูกอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 31 
หรือใชสิทธิยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 28-30 หรือใชสิทธิเรียกคืนจากหนวยงานเจาของรถตามมาตรา 
32 ทางใดทางหนึ่งแลวแตกรณี 

  6) สงเสริมการคุมครองสิทธิประโยชนผูประสบภัยจากรถใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหมีความสมบูรณ
ทันสมยั โดยการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  8) พัฒนาบุคลากรดานประกันภัยรถใหมีศักยภาพพรอมตอการเปดเสรีในอนาคต 
  9) จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจายประจําปตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

2. องคกรท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (Office of Insurance Commission) กอตั้ง
ข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ย มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2550 สงผลให “กรมการประกันภัย” ปรับเปลี่ยนสถานะองคกรจากสวนราชการ เปน “สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สํานักงาน คปภ.” เปนหนวยงานของรัฐรูปแบบ
หนึ่ง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีภารกิจในการกํากับดูแล ตรวจสอบ สงเสริม และพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี
คณะกรรมการประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรรมการและเลขานุการ) และยังมี
กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร และการประกันภัย ดานละไม
เกิน 2 คน เปนกรรมการอีกไมนอยกวา 6 คน และไมเกิน 8 คน 

สํานักงาน คปภ. เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลทํา
หนาที่ ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้ 

 1) กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็งมั่นคง  
 
 
 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-39 

 2) สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสรางความแข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3) คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเปนมากอนที่จะมีการกอตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

(Thai General Insurance Association) ข้ึนนั้นไดมีบริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประกันภัยอยูแลวหลาย
บริษัท โดยอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความ
ผาสุกแหงสาธารณชนพุทธศักราช 2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ 
บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหลานั้นจะ
รวมกลุมกันเปนสมาคมในกลุมของตน โดยกลุมแรก เปนสมาคมและข้ึนอยูกับบริษัทแมในสหราชอาณาจักร สวนอีก 2 
กลุมเปนสมาคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแหงประเทศไทย ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
เปนสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแหงประเทศไทยไดจดทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2485 

ตอมาทางราชการไดประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการคาพุทธศักราช 2509 ข้ึน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงไดตั้งคณะกรรมการพิเศษข้ึนเพื่อพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญตัิดงักลาวโดยเห็นสมควรใหรวม 3 สมาคมเปนสมาคมเดียว และมอบใหนายกสมาคมทั้ง 3 รวมกันเปน
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหมในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งไดรับอนุญาตเปนทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 
และที่ประชุมไดมีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เปนนายกสมาคมคนแรก ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิกซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 60 บริษัท6 
  วัตถุประสงคของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

  1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) แกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อไดรับการรองขอ

จากสมาชิก เพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยูในวัตถุประสงค 
  3) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงค 
  4) สงเสริมความรวมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิก หนวยงาน

ราชการ หรือสถาบันอ่ืนๆ 
  5) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 

7) วางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติเพื่อใหการประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับการ
ประกันภัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

8) สมาคมการคานี้ไมมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการในทางการเมือง 
9) สอดสองติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อใหเปน

ประโยชนแกการประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 6 ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/index-TH 

 
 
 
 

พ.ศ. 2550

ประกันภยั ด้านละไม่เกิน
2 คน เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 6 คน
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  2) บริหารเงินกองทุนและการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคลองเพียงพอตอการจาย
คาเสียหายเบื้องตน และคาใชจายอ่ืนของสํานักงาน 

  3) ศึกษา วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ อัตราเงินสมทบ งาน
การเงิน งานบัญชี งานคาเสียหายเบื้องตน และงานติดตามไลเบี้ยเรียกคืน เปนตน 

  4) พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหทันสมัย
สอดคลองและเปนธรรม 

  5) ติดตามไลเบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนตามจํานวนที่ไดจายไป โดยสามารถไลเบี้ยเรียกคืนคาเสียหาย
เบื้องตนจากเจาของรถพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละ 20 หรือใชสิทธิเรียกคืนจากผูกอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 31 
หรือใชสิทธิยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายตามมาตรา 28-30 หรือใชสิทธิเรียกคืนจากหนวยงานเจาของรถตามมาตรา 
32 ทางใดทางหนึ่งแลวแตกรณ ี

  6) สงเสริมการคุมครองสิทธิประโยชนผูประสบภัยจากรถใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหมีความสมบูรณ
ทันสมยั โดยการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  8) พัฒนาบุคลากรดานประกันภัยรถใหมีศักยภาพพรอมตอการเปดเสรีในอนาคต 
  9) จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจายประจําปตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

2. องคกรท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (Office of Insurance Commission) กอตั้ง
ข้ึนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ย มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2550 สงผลให “กรมการประกันภัย” ปรับเปลี่ยนสถานะองคกรจากสวนราชการ เปน “สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ สํานักงาน คปภ.” เปนหนวยงานของรัฐรูปแบบ
หนึ่ง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีภารกิจในการกํากับดูแล ตรวจสอบ สงเสริม และพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี
คณะกรรมการประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ) ปลัดกระทรวงพาณิชย ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (กรรมการและเลขานุการ) และยังมี
กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร และการประกันภัย ดานละไม
เกิน 2 คน เปนกรรมการอีกไมนอยกวา 6 คน และไมเกิน 8 คน 

สํานักงาน คปภ. เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลทํา
หนาที่ ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้ 

 1) กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็งมั่นคง  
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 2) สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสรางความแข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3) คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเปนมากอนที่จะมีการกอตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

(Thai General Insurance Association) ข้ึนนั้นไดมีบริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประกันภัยอยูแลวหลาย
บริษัท โดยอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความ
ผาสุกแหงสาธารณชนพุทธศักราช 2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ 
บริษัทที่เปนสาขาของบริษัทประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหลานั้นจะ
รวมกลุมกันเปนสมาคมในกลุมของตน โดยกลุมแรก เปนสมาคมและข้ึนอยูกับบริษัทแมในสหราชอาณาจักร สวนอีก 2 
กลุมเปนสมาคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแหงประเทศไทย ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน
เปนสมาคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแหงประเทศไทยไดจดทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2485 

ตอมาทางราชการไดประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการคาพุทธศักราช 2509 ข้ึน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงไดตั้งคณะกรรมการพิเศษข้ึนเพื่อพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดงักลาวโดยเห็นสมควรใหรวม 3 สมาคมเปนสมาคมเดียว และมอบใหนายกสมาคมทั้ง 3 รวมกันเปน
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหมในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งไดรับอนุญาตเปนทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 
และที่ประชุมไดมีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เปนนายกสมาคมคนแรก ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิกซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 60 บริษัท6 
  วัตถุประสงคของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

  1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) แกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อไดรับการรองขอ

จากสมาชิก เพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยูในวัตถุประสงค 
  3) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงค 
  4) สงเสริมความรวมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิก หนวยงาน

ราชการ หรือสถาบันอ่ืนๆ 
  5) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 

7) วางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติเพื่อใหการประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับการ
ประกันภัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

8) สมาคมการคานี้ไมมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการในทางการเมือง 
9) สอดสองติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อใหเปน

ประโยชนแกการประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
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10)   ใหการศึกษา แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทางวิชาการตลอดจนขาวสารอันเก่ียวกับธุรกิจ
ประกันภัย 

11)   ทําสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
12)   รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกําหนดระเบียบการตางๆ ให

สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อใหการประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนินการไปโดยเรียบรอย 
13)   เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของหรือสถาบันอ่ืนๆ 
14)   จัดตั้งสโมสรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ

ไดกําหนด 
15)   เปนศูนยขอมูลสงเสริม แลกเปลี่ยน เปดเผยขอมูลระหวางบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชนแกธุรกิจ

โดยรวม 
16)   ดําเนินกิจการใดๆ เปนการหาเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายตามวัตถุประสงคในกิจการของ

สมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกูยืมเงินโดยไมมีหลักประกัน หรือการกูยืมเงินโดยเอาทรัพยสินของสมาคมเปน
หลักประกันดวยการจํานองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

17)   ทํากิจการอ่ืนๆ ที่เห็นวาจําเปนและสมควร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน
ภายในขอบเขตแหงพระราชบัญญัติสมาคมการคาฯ 

  สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจํานวน 21 คน ทําหนาที่บริหารงานของสมาคม กรรมการ
ของสมาคม ไดแก ผูแทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งในการประชุมใหญประจําปแตละป และมีวาระคราวละ 
2 ป นอกจากคณะกรรมการแลวยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ คณะกรรมการประกันภัยทรัพยสิน คณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส คณะกรรมการประกันภัยยานยนต คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คณะกรรมการการ
บัญช-ีการเงิน และการลงทุน คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยีบ 

2.3 สมาคมนายหนาประกันภัยไทย ในป 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยไดแบงแยกตัวแทนและนายหนาออกมาอยางเดนชัด จึงทําใหกลุมบุคคลที่ประกอบ
อาชีพนายหนาประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมีการรวมกลุมกันกอตั้งสมาคมนายหนาประกันภัยข้ึนเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2512 ซึ่งสมาคมมีสมาชิกเพียง 12 บริษัท ก็ไดเจริญเติบโตข้ึนมาจนมีสมาชิก 93 บริษัท และเมื่อวันที่  
1 มิถุนายน 2560 ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “สมาคมนายหนาประกันภัยไทย” (Thai Insurance Brokers Association) 
ชื่อยอวา “TIBA” ซึ่งไดรับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  

 วัตถุประสงคของสมาคมนายหนาประกันภัยไทย 
1) เพื่อคุมครองสงเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหนาประกันภัย และรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะชวยใหกิจการประกันภัยมีคุณคาตอสังคมกวางขวาง
ยิ่งข้ึน 

2) เพื่อธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหวางมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนชวยเหลือแกสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคล

และองคกรภายนอกเพื่อประโยชนรวมกัน 
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4) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบอาชีพนายหนาประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทาง
วิชาการขยายงาน ตลอดจนขาวสารเก่ียวกับอาชีพนายหนาประกันภัย และเปนแกนกลางในการจัดทําฐานขอมูลสถิติ
ดานการประกันภัยในเร่ืองตางๆ 

5) สงเสริมคุณภาพของนายหนาประกันภัย ใหมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเปนองคกร
ที่สามารถกํากับดูแลสมาชิกได 

6) เพื่อใหความชวยเหลือและบริจาคในการกุศลตอผูที่ตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะผูที่เก่ียวของ
กับการประกันภัย 

7) เพื่อรวมมือ ติดตอ หรือเปนสมาชิกกับสมาคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคคลายคลึงกับ
สมาคมนี้ 

8) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหนาประกันภัย 

9) เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแกสมาชิกของสมาคม 
10)   ไมเก่ียวของกับการเมือง 

2.4 สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
(The Society of Actuaries of Thailand: SOAT) กอตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518  

  2.4.1 วัตถุประสงคของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
1) กําหนด สงเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยใหอยูในมาตรฐาน

สูงสุด 
2) กําหนด และรักษามาตรฐานทางดานจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัย 
3) สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรความรูทางดานคณิตศาสตรประกันภัย และ

วิชาการที่เก่ียวของ อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน สถิติ บํานาญ และ
สวัสดิการพนักงาน 

4) ชวยเหลือ หรือ ใหขอเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการดานคณิตศาสตรประกันภัย และ
วิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองคกร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูระหวางสมาชิก 
6) ประสานงานและสงเสริมการศึกษาตอเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพใหกับสมาชิก 
7) สงเสริมการสรางความสัมพันธและสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก 
8) ประสานงานกับองคกร สถาบัน การศึกษา และอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเก่ียวของกับ

พันธกิจของสมาคม 
9) ไมเก่ียวของกับการเมือง 

  2.4.2 ประเภทของสมาชิกในสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย แบงประเภทหลักๆ 
ไดแก 

 1) ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกวา FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of 
Thailand) ซึ่งการจะเปนไดนั้นอยางนอยตองเปนเฟลโล (Fellow) ของสถาบนัที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล  
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10)   ใหการศึกษา แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทางวิชาการตลอดจนขาวสารอันเก่ียวกับธุรกิจ
ประกันภัย 

11)   ทําสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
12)   รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกําหนดระเบียบการตางๆ ให

สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อใหการประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนินการไปโดยเรียบรอย 
13)   เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของหรือสถาบันอ่ืนๆ 
14)   จัดตั้งสโมสรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ

ไดกําหนด 
15)   เปนศูนยขอมูลสงเสริม แลกเปลี่ยน เปดเผยขอมูลระหวางบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชนแกธุรกิจ

โดยรวม 
16)   ดําเนินกิจการใดๆ เปนการหาเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายตามวัตถุประสงคในกิจการของ

สมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกูยืมเงินโดยไมมีหลักประกัน หรือการกูยืมเงินโดยเอาทรัพยสินของสมาคมเปน
หลักประกันดวยการจํานองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

17)   ทํากิจการอ่ืนๆ ที่เห็นวาจําเปนและสมควร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน
ภายในขอบเขตแหงพระราชบัญญัติสมาคมการคาฯ 

  สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีคณะกรรมการจํานวน 21 คน ทําหนาที่บริหารงานของสมาคม กรรมการ
ของสมาคม ไดแก ผูแทนของบริษัทภาคีสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งในการประชุมใหญประจําปแตละป และมีวาระคราวละ 
2 ป นอกจากคณะกรรมการแลวยังมีคณะกรรมการอีก 8 คณะ คือ คณะกรรมการประกันภัยทรัพยสิน คณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส คณะกรรมการประกันภัยยานยนต คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย คณะกรรมการการ
บัญชี-การเงิน และการลงทุน คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยีบ 

2.3 สมาคมนายหนาประกันภัยไทย ในป 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยไดแบงแยกตัวแทนและนายหนาออกมาอยางเดนชัด จึงทําใหกลุมบุคคลที่ประกอบ
อาชีพนายหนาประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมีการรวมกลุมกันกอตั้งสมาคมนายหนาประกันภัยข้ึนเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2512 ซึ่งสมาคมมีสมาชิกเพียง 12 บริษัท ก็ไดเจริญเติบโตข้ึนมาจนมีสมาชิก 93 บริษัท และเมื่อวันที่  
1 มิถุนายน 2560 ไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “สมาคมนายหนาประกันภัยไทย” (Thai Insurance Brokers Association) 
ชื่อยอวา “TIBA” ซึ่งไดรับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  

 วัตถุประสงคของสมาคมนายหนาประกันภัยไทย 
1) เพื่อคุมครองสงเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหนาประกันภัย และรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะชวยใหกิจการประกันภัยมีคุณคาตอสังคมกวางขวาง
ยิ่งข้ึน 

2) เพื่อธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหวางมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนชวยเหลือแกสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคล

และองคกรภายนอกเพื่อประโยชนรวมกัน 
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4) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบอาชีพนายหนาประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทาง
วิชาการขยายงาน ตลอดจนขาวสารเก่ียวกับอาชีพนายหนาประกันภัย และเปนแกนกลางในการจัดทําฐานขอมูลสถิติ
ดานการประกันภัยในเร่ืองตางๆ 

5) สงเสริมคุณภาพของนายหนาประกันภัย ใหมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเปนองคกร
ที่สามารถกํากับดูแลสมาชิกได 

6) เพื่อใหความชวยเหลือและบริจาคในการกุศลตอผูที่ตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะผูที่เก่ียวของ
กับการประกันภัย 

7) เพื่อรวมมือ ติดตอ หรือเปนสมาชิกกับสมาคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคคลายคลึงกับ
สมาคมนี้ 

8) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหนาประกันภัย 

9) เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแกสมาชิกของสมาคม 
10)   ไมเก่ียวของกับการเมือง 

2.4 สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
(The Society of Actuaries of Thailand: SOAT) กอตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2518  

  2.4.1 วัตถุประสงคของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
1) กําหนด สงเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยใหอยูในมาตรฐาน

สูงสุด 
2) กําหนด และรักษามาตรฐานทางดานจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตรประกันภัย 
3) สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย และเผยแพรความรูทางดานคณิตศาสตรประกันภัย และ

วิชาการที่เก่ียวของ อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน สถิติ บํานาญ และ
สวัสดิการพนักงาน 

4) ชวยเหลือ หรือ ใหขอเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการดานคณิตศาสตรประกันภัย และ
วิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองคกร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5) เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูระหวางสมาชิก 
6) ประสานงานและสงเสริมการศึกษาตอเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพใหกับสมาชิก 
7) สงเสริมการสรางความสัมพันธและสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก 
8) ประสานงานกับองคกร สถาบัน การศึกษา และอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเก่ียวของกับ

พันธกิจของสมาคม 
9) ไมเก่ียวของกับการเมือง 

  2.4.2 ประเภทของสมาชิกในสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย แบงประเภทหลักๆ 
ไดแก 

 1) ประเภทเฟลโล (Fellow) หรือที่เรียกวา FSAT (Fellowship of Societies of Actuaries of 
Thailand) ซึ่งการจะเปนไดนั้นอยางนอยตองเปนเฟลโล (Fellow) ของสถาบนัที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล  
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โดยจะตองไดรับการรับรองจากการสอบผานขอสอบ (หรือไดรับการยกเวนจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล
ผูคนนั้นจะตองผานคุณสมบัติหรือเงื่อนไขขออ่ืนๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ดวย  

2) ประเภทแอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีขอกําหนดคลายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือ 
ตองเปนแอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากสากล โดยจะตองไดรับการรับรอง 
จากการสอบผานขอสอบ (หรือไดรับการยกเวนจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไมเชนนั้นการจะเปนสมาชิกแบบ 
แอสโซซิเอท (Associate) ไดนั้นก็สามารถทําไดถาเปนผูที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบัน 
การศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ใหการรับรองในหลักสูตรดังกลาว และสถาบันการศึกษา
นั้นจะตองไดการยอมรับจากคณะกรรมการ 

3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเปนได ถาไดปฏิบัติหนาที่หรือเก่ียวของกับงานทางดาน
คณิตศาสตรประกันภัย หรือถาไมมีประสบการณที่เก่ียวของเลยก็สามารถเปนไดถาเปนบุคคลที่ผานการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการรับรอง 

4) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) จะเปนผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเขาเปน
สมาชิกดวยคะแนนเสียงที่ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เขาประชุม 

5) สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเปนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับงาน
ทางดานคณิตศาสตรประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม 

  สําหรับสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย (SOAT) นั้น 
จะมีดังนี้ 

1) The Society of Actuaries (SOA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถาไดเปนเฟลโลของสถาบันนี้แลว 
จะเรียกวา FSA (Fellowship of Societies of Actuaries) 

2) Casualty Actuarial Society (CAS) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถาไดเปนเฟลโลของสถาบันนี้แลว
จะเรียกวา FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society) 

2.5 สถาบันประกันภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) เกิดข้ึนจากความ
รวมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสํานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย (ปจจุบันคือ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณรวมกันที่จะสราง
สถาบันการศึกษาดานการประกันภัยข้ึน เพื่อพัฒนาและสงเสริมความรูเก่ียวกับการประกันภัยทุกประเภทแกบุคลากร
ของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผูใชบริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไวซึ่งมาตรฐานแหงวิชาชีพ
ประกันภัย 

สถาบันประกันภัยไทย ไดทําหนาที่ใหความรูและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูสอน และการ
ใหบริการในทุกๆ ดาน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมใหมีความหลากหลายทั้งการใหบริการในสถานที่ทําการไปจนถึงการ
ขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังสวนภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งการใหบริการจัดอบรมในรูปแบบภายใน 
แกหนวยงานที่สนใจ ที่สําคัญคือการขยายความรวมมือทางการศึกษาอบรมกับหนวยงานและองคกรตางๆ เชน 
การเปนพันธมิตรกับ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปดหลักสูตร 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเปนภาษาไทย และการเปนผูแทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ 
LOMA เปนตน 

2.6 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
(Road Accident Victims Protection Company Limited) จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 โดยกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 72 ก. 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากผูประสบภัยไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิในการขอรับคาสินไหมทดแทน 
เพราะในบางพื้นที่ไมมีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแตละบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการที่แตกตางกัน 

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 
2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ผูถือหุน
ประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งในปจจุบันมีทั้งสิ้น 60 บริษัท 

  วัตถุประสงคของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย คือ 

1) ใหบริการเก่ียวกับการรับคํารองขอคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย 

2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

3) ดําเนินกิจการอ่ืนตามที่กําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ  
มาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดภารกิจแรกใหบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
จํากัด คือ “ใหบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดใหมีสถานที่ดําเนินการเพื่อใหบริการครบทุกจังหวัด
รวมทั้งกรุงเทพมหานครใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนการจัดใหมีสถานที่
ดําเนินการเพิ่มเติมตอไปใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของการใหบริการแกผูประสบภัยจากรถ ใหเปนไปตามที่
อธิบดีกรมการประกันภัยกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ” ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ไดทําพิธีเปดสํานักงานใหญ
อยางเปนทางการ หลังจากนั้นไดทยอยเปดสาขาเพิ่มข้ึนตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2541 บริษัทสามารถเปดสาขาใหบริการแกผูประสบภัยไดครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยไดสําเร็จตามที่กฎหมาย
กําหนด  

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เร่ิมใหบริการรับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทน ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2541 ตอมาปรากฏวาบริษัทประกันภัยตางประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต 
ทําใหมีบริษัทประกันภัยจํานวนหนึ่งไมพรอมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2542 ใหบริษัทกลางฯ ดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะ
รถจักรยานยนตตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับไดวาเปนภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการเฉพาะการรับคํารองขอและจายคาสินไหม 
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1-42     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

โดยจะตองไดรับการรับรองจากการสอบผานขอสอบ (หรือไดรับการยกเวนจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล
ผูคนนั้นจะตองผานคุณสมบัติหรือเงื่อนไขขออ่ืนๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ดวย  

2) ประเภทแอสโซซิเอท (Associate) ซึ่งจะมีขอกําหนดคลายกับประเภทเฟลโล (Fellow) คือ 
ตองเปนแอสโซซิเอท (Associate) ของสถาบันที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากสากล โดยจะตองไดรับการรับรอง 
จากการสอบผานขอสอบ (หรือไดรับการยกเวนจากการสอบของสถาบันนั้น) หรือไมเชนนั้นการจะเปนสมาชิกแบบ 
แอสโซซิเอท (Associate) ไดนั้นก็สามารถทําไดถาเปนผูที่จบการศึกษาในหลักสูตร Actuarial Science จากสถาบัน 
การศึกษาที่ IAA (International Actuarial Association) ใหการรับรองในหลักสูตรดังกลาว และสถาบันการศึกษา
นั้นจะตองไดการยอมรับจากคณะกรรมการ 

3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเปนได ถาไดปฏิบัติหนาที่หรือเก่ียวของกับงานทางดาน
คณิตศาสตรประกันภัย หรือถาไมมีประสบการณที่เก่ียวของเลยก็สามารถเปนไดถาเปนบุคคลที่ผานการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการรับรอง 

4) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ (Honorary) จะเปนผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเชิญเขาเปน
สมาชิกดวยคะแนนเสียงที่ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของคณะกรรมการที่เขาประชุม 

5) สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเปนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับงาน
ทางดานคณิตศาสตรประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม 

  สําหรับสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย (SOAT) นั้น 
จะมีดังนี้ 

1) The Society of Actuaries (SOA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถาไดเปนเฟลโลของสถาบันนี้แลว 
จะเรียกวา FSA (Fellowship of Societies of Actuaries) 

2) Casualty Actuarial Society (CAS) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถาไดเปนเฟลโลของสถาบันนี้แลว
จะเรียกวา FCAS (Fellowship of Casualty of Actuarial Society) 

2.5 สถาบันประกันภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute) เกิดข้ึนจากความ
รวมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสํานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย (ปจจุบันคือ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ.) โดยมีเจตนารมณรวมกันที่จะสราง
สถาบันการศึกษาดานการประกันภัยข้ึน เพื่อพัฒนาและสงเสริมความรูเก่ียวกับการประกันภัยทุกประเภทแกบุคลากร
ของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผูใชบริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไวซึ่งมาตรฐานแหงวิชาชีพ
ประกันภัย 

สถาบันประกันภัยไทย ไดทําหนาที่ใหความรูและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดมา มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูสอน และการ
ใหบริการในทุกๆ ดาน เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมใหมีความหลากหลายทั้งการใหบริการในสถานที่ทําการไปจนถึงการ
ขยายหลักสูตรไปนอกสถานที่ยังสวนภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศไทย รวมทั้งการใหบริการจัดอบรมในรูปแบบภายใน 
แกหนวยงานที่สนใจ ที่สําคัญคือการขยายความรวมมือทางการศึกษาอบรมกับหนวยงานและองคกรตางๆ เชน 
การเปนพันธมิตรกับ Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปดหลักสูตร 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเปนภาษาไทย และการเปนผูแทนพิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ 
LOMA เปนตน 

2.6 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 
(Road Accident Victims Protection Company Limited) จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 โดยกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 72 ก. 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 เนื่องจากผูประสบภัยไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิในการขอรับคาสินไหมทดแทน 
เพราะในบางพื้นที่ไมมีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแตละบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการที่แตกตางกัน 

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 
2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ผูถือหุน
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  วัตถุประสงคของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย คือ 

1) ใหบริการเก่ียวกับการรับคํารองขอคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย 

2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

3) ดําเนินกิจการอ่ืนตามที่กําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ  
มาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญตัคุิมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดภารกิจแรกใหบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ไดเรงดําเนินการใหทุกสาขาสามารถเปดรับประกันภัยรถจักรยานยนตพรอมกันทั่วประเทศ
ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2542 เปนตนมา 

2.7 บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด (Thai Insurers 
Datanet Company Limited: TID) กอตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ดวยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ลานบาท ถือหุนโดย
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) รอยละ 40 และอีกรอยละ 60 กระจายการถือหุนโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งเปนสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อดําเนินงานเปนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต 
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และในป 2540 บริษัทฯ ไดขยายการดําเนินงานในสวนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนตภาคสมัครใจเพิ่มเติม 

ปจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ลานบาท โดยมี บริษัท กลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนผูถือหุนใหญ นอกจากจะดําเนินงานเปนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนตทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแลว ยังทําหนาที่สนับสนุนขอมูลใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุมธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานดังกลาว 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-45 

บรรณานุกรม 
 
 
กองทุนประกันวินาศภัย. (2551). ประวัติกองทุนประกันวินาศภัย. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2560, จาก http://gif.or.th/  
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส. (2550). กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเน่ือง

และคูมือคําช้ีแจงประกอบกรมธรรมประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย.  
 . (2557). กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง (ฉบับแกไข พ.ศ. 2557) และคูมือคําช้ีแจงประกอบกรมธรรม

ประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 
คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย. (2549). คูมือวิชาการประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
จิตติ ติงศภัทิย. (2545). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย (พิมพครั้งท่ี 12). กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. 
ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต. (2559). รวมคําสั่งนายทะเบียนกรมธรรมประกันภัยรถยนต และพิกัดอัตราเบ้ีย

ประกันภัยรถยนต. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 
ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2546). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม. 
ธานี วรภัทร. (2548). กฎหมายวาดวยการประกันภัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด. ประวัติบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 

2560, จาก http://www.rvp.co.th/history.php. 
บวรพงษ พรอมถกล. (2532). กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสงระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
ปนัดดา จารุโยธิน และคนอ่ืนๆ. (2516). สมาคมประกันวินาศภัย. ภาคนิพนธวิทยาลัยพณิชยการพระนคร. 
ประมวล จันทรชีวะ. (2540). คําแปล พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ: MARINE INSURANCE ACT 

1906. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
 . (2547). การประกันภัยทางทะเล (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 . (2548). ความเสียหายท่ัวไป: General Average. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
 . (2558). การประกันภัยสินคาระหวางประเทศ: International Cargo Insurance ตามขอกําหนดการประกันภัย

สินคา Institute Cargo Clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Institute Cargo Clauses 1/1/82 (พิมพครั้งท่ี 3) กรุงเทพฯ: 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 

ราชบัณฑิตยสภา. (2560). พจนานุกรมคําศัพทประกันภัย (พิมพครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ.  
สถาบันประกันภัยไทย. (2553). ประวัติสถาบันประกันภัยไทย สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2560, จาก http://www.tiins.com/ 

newweb/th/about-us/history.php.  
สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย. (2560). ประวัติสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย. สืบคน

เมื่อ 12 มิถุนายน 2560, จาก https://soat.or.th/th/vision  
สมาคมนายหนาประกันภัยไทย. ประวัติสมาคมนายหนาประกันภัยไทย. สืบคนเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, จาก http://www. 

ibathai.com/about/history/   
สมาคมประกันวินาศภัย. (2536). คูมือธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   52 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-44     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ไดเรงดําเนินการใหทุกสาขาสามารถเปดรับประกันภัยรถจักรยานยนตพรอมกันทั่วประเทศ
ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2542 เปนตนมา 

2.7 บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด (Thai Insurers 
Datanet Company Limited: TID) กอตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2535 ดวยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 30 ลานบาท ถือหุนโดย
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) รอยละ 40 และอีกรอยละ 60 กระจายการถือหุนโดยบริษัทประกันวินาศภัย 
ซึ่งเปนสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อดําเนินงานเปนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต 
ภาคบงัคับ (พ.ร.บ.) และในป 2540 บริษัทฯ ไดขยายการดําเนินงานในสวนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนตภาคสมัครใจเพิ่มเติม 

ปจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ลานบาท โดยมี บริษัท กลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนผูถือหุนใหญ นอกจากจะดําเนินงานเปนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนตทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแลว ยังทําหนาที่สนับสนุนขอมูลใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุมธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานดังกลาว 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-45 

บรรณานุกรม 
 
 
กองทุนประกันวินาศภัย. (2551). ประวัติกองทุนประกันวินาศภัย. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2560, จาก http://gif.or.th/  
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส. (2550). กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเน่ือง

และคูมือคําช้ีแจงประกอบกรมธรรมประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย.  
 . (2557). กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง (ฉบับแกไข พ.ศ. 2557) และคูมือคําช้ีแจงประกอบกรมธรรม

ประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 
คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกันภัย. (2549). คูมือวิชาการประกันภัย. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
จิตติ ติงศภัทิย. (2545). กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการประกันภัย (พิมพครั้งท่ี 12). กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. 
ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต. (2559). รวมคําสั่งนายทะเบียนกรมธรรมประกันภัยรถยนต และพิกัดอัตราเบ้ีย

ประกันภัยรถยนต. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 
ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2546). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติธรรม. 
ธานี วรภัทร. (2548). กฎหมายวาดวยการประกันภัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด. ประวัติบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 

2560, จาก http://www.rvp.co.th/history.php. 
บวรพงษ พรอมถกล. (2532). กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสงระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
ปนัดดา จารุโยธิน และคนอ่ืนๆ. (2516). สมาคมประกันวินาศภัย. ภาคนิพนธวิทยาลัยพณิชยการพระนคร. 
ประมวล จันทรชีวะ. (2540). คําแปล พ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล 1906 ของประเทศอังกฤษ: MARINE INSURANCE ACT 

1906. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
 . (2547). การประกันภัยทางทะเล (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 . (2548). ความเสียหายท่ัวไป: General Average. กรุงเทพฯ: สมาคมประกันวินาศภัย. 
 . (2558). การประกันภัยสินคาระหวางประเทศ: International Cargo Insurance ตามขอกําหนดการประกันภัย

สินคา Institute Cargo Clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ Institute Cargo Clauses 1/1/82 (พิมพครั้งท่ี 3) กรุงเทพฯ: 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย. 

ราชบัณฑิตยสภา. (2560). พจนานุกรมคําศัพทประกันภัย (พิมพครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ.  
สถาบันประกันภัยไทย. (2553). ประวัติสถาบันประกันภัยไทย สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2560, จาก http://www.tiins.com/ 

newweb/th/about-us/history.php.  
สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย. (2560). ประวัติสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย. สืบคน

เมื่อ 12 มิถุนายน 2560, จาก https://soat.or.th/th/vision  
สมาคมนายหนาประกันภัยไทย. ประวัติสมาคมนายหนาประกันภัยไทย. สืบคนเมื่อ 12 มิถุนายน 2560, จาก http://www. 

ibathai.com/about/history/   
สมาคมประกันวินาศภัย. (2536). คูมือธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย. กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   53 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-46     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย. (2552). กรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, จาก https://www.tgia. 
org/gia_insurance-TH_6  

 . (2552). กรมธรรมประกันภัยทางทะเลและขนสง. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, จาก https://www.tgia.org/ 
gia_insurance-TH_5  

 . (2552). กรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, จาก https://www.tgia.org/gia_insu-
rance-TH_18.  

 . (2552). กรมธรรมประกันภัยรถยนต. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 จาก https://www.tgia.org/gia_insu-rance-
TH_8   

 . (2552). ประวัติสมาคมประกันวินาศภัยไทย. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 จาก https://www.tgia.org/ history-TH 
สรพจน สุขทรรศนีย. (2553). คําอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย. (พิมพครั้งท่ี 10). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน. 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ประวัติกองทุนผูประสบภัย. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 

2560, จาก http://www.oic.or.th/th/consumer/fund/กองทุนผูประสบภัย  
 . ประวัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. สืบคนเมื่อ 10 มิถุนายน 2560, 

จาก http://www.oic.or.th/th/consumer/about/vision-mission  
 . (2551). พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 

2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2540 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551). กรุงเทพฯ: สํานักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก. 

สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2540). เอกสารประกอบคําบรรยายเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการประกันภัย (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: 
สถาบันประกันภัยไทย. 

อํานวย สุภเวชย. (2551). คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณกิจ. 
 . (2558). ปญหาขอกฎหมายวาดวยประกันภัยท่ีบุคคลประกันภัยควรรู (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดือน

ตุลา. 

 

 

บทที่ 2  

กฎหมายที่เก่ียวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

อาจารยวิวัฒนชัย อมรกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   54 4/10/2563 BE   3:28 PM


