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บทที่ 3  

แนวทางปฏิบติัในการขาย การรูจักลูกคา 
และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย 
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3-2     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

บทท่ี 3 แนวทางปฏิบัติในการขาย การรูจักลูกคา และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย  
ตว. 0 

(1 ชั่วโมง 30 นาที) 
 

เรื่องท่ี   
3.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย 
3.2 ชองทางการจําหนายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย 
3.3 การรูจักลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา 
3.4 การใหคําแนะนําดานการทําประกันวินาศภัย 
3.5 กรณีศึกษาการเสนอขาย และการใหคําแนะนําในการทําประกันวินาศภัย 

 

แนวคิด 
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ปจจัยทางเทคโนโลยี ปจจัยทางระบบการคาเสรี ตลอดจน
ปจจัยทางกฎระเบียบและการกํากับ 

2. ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบดวย การจําหนายผานตัวแทนประกันวินาศภัย 
โทรศัพท ธนาคาร ไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส และอ่ืนๆ สวนแนวทางการเสนอขายโดยทั่วไปมี 3 ข้ันตอน 
คือ กอนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย โดยอาจมีแนวทางการเสนอขายแตกตางกันไปบางตาม 
ชองทางการจําหนาย เพื่อใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคลองกับ
การดําเนินชีวิต  

3. การรูจักลูกคาเปนสิ่งสําคัญ เพราะโดยธรรมชาติของลูกคาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความ
หลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ สภาพความเสี่ยงภัยของลูกคา ความตองการเอาประกันภัย และ
ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของลูกคาแตละรายมีความแตกตางกัน และหากทราบความ
ตองการของลูกคาไดดียอมจะเปนประโยชนกับบริษัทรับประกันภัยในการเสนอเงื่อนไขความคุมครอง 
และอัตราเบี้ยประกันภัย วิธีการที่จะไดขอมูลมาประกอบการพิจารณามี 2 วิธี คือ การสรางความสัมพันธที่ดี
กับลูกคา และการรักษาความสัมพันธกับลูกคา 

4. ตัวแทนประกันวินาศภัยจําเปนตองรูและเขาใจในผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่มีหลายแบบหลายประเภท 
เพื่อที่จะสามารถแนะนําแกลูกคาใหเหมาะสมกับความตองการที่แทจริง  

5. กรณีศึกษาการเสนอขายและการใหคําแนะนําในการทําประกันวินาศภัย คนกลางประกันภัยประเภท
ตัวแทนประกันวินาศภัย ตองเตรียมพรอมเร่ืองความรู เอกสาร และนําเสนอการขายแตละผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยแกลูกคา เพื่อใหไดรับความคุมครองดานประกันภัยที่เหมาะสมกับความตองการของ
ตนเอง 
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3-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 3.1  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย 
   
  
 การเติบโตทางธุรกิจประกันวินาศภัยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยหลายอยางประกอบกัน ไดแก 
 1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 2. ปจจัยทางสังคม 
 3. ปจจัยทางการเมือง 
 4. ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
 5. ปจจัยทางเทคโนโลยี 
 6. ปจจัยทางระบบการคาเสรี 
 7. ปจจัยทางกฎหมาย 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ  
  ธุรกิจประกันวินาศภัยนับไดวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปน
ประโยชนในการใชเปนเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงแกชีวิตและทรัพยสนิ บรรเทาความ
เดือดรอนของภาคครัวเรือน ภาคพาณิชยกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนเห็นไดจาก 
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญข้ึน มีฐานการผลิตและการบริการที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา ภายใตความ
รวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความ
เขมขนและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทยเพิ่มข้ึน ในขณะที่โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากข้ึน การบริการทางสังคมทุกดานครอบคลุมทั่วถึง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน  
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก จึงทําใหมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก เชน การคาโลก ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ การคา การลงทุน
ระหวางประเทศ การคาเสรียุคใหมไรพรมแดนทําใหรานคาในชุมชนหายไปเกิดเปนการผูกขาดของตลาดรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) สภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลงจากการถูกทําลาย ปญหา
ของพลังงานทดแทนที่ตองสรรหาเพิ่มข้ึน ปญหาดานระบบโลจิสติกส ปญหาสภาพคลองทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ซึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจเหลานี้ลวนกอใหเกิดความผันผวนของความตองการ
ในการทําประกันวินาศภัยในอัตราลดลงหรือเพิ่มข้ึนได 
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  การแขงขันทางเศรษฐกิจระดับโลกที่มีอยูอยางตอเนื่อง มีผลสะทอนตอภาคอุตสาหกรรมประกันภัยใน
ประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจะทําใหแนวโนมธุรกิจประกันภัยทั้งระบบชะลอตัว ในทางตรงกันขามถาสภาพ
เศรษฐกิจดี จะทําใหแนวโนมธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน สําหรับตลาดประกันภัยโลกมีแนวโนม
การเพิ่มข้ึนของคาสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาติ การจลาจลและปญหาทางการเมือง ในหลายประเทศความตองการ
เงินทุนจากตลาดประกันภัยยังคงมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งระบบประกันภัยตอที่มีสถิติการเพิ่มของเงินทุนในตลาด
ประกันภัยตอของโลกที่สูงข้ึน  
  ในดานการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยนั้น สถานการณถือเปนโอกาสที่จะเกิดการเสนอขายกรมธรรม
ประกันวินาศภัยใหม หรือซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสําหรับธุรกิจ เชน กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจาก
ภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูพักในหอพัก กรมธรรมประกันภัยของผูประกอบการขนสงตอเนื่องและอัตรา
เบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง เปนตน  
  

2. ปจจัยทางสังคม 
 ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ประกอบดวย โครงสรางประชากร 
ระดับรายไดของประชากร และการขยายตัวของประชากร 
  2.1  โครงสรางประชากร การพัฒนาทางการแพทยและการสาธารณสุข สงผลใหอัตราการเสียชีวิตลดลง 
ประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน ทั้งนี้องคการสหประชาชาติคาดการณวา ในชวงป 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643)  
เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ ซึ่งแตละประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละประเทศ  
เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานการแพทย การโภชนาอาหาร องคการสหประชาชาติ  
(United Nations: UN) ไดใหนิยาม ผูสูงอายุ (Older Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
มากกวา 60 ปข้ึนไป โดยแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงอายุเปน 3 ระดับ ไดแก 

1)  ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ 7 
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

2) ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

3)  ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (Super-aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางเต็มที่ 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปวา ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแตป 2548 โดยมี
ประชากรผูสูงอายุรอยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป และคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณ ในชวงป 2567-2568 ซึ่งหมายความวาในสังคมจะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน ซึ่งปญหาเร่ืองของสุขภาพ  
ทําใหประชาชนตองตระหนักและเตรียมความพรอมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอการดํารงชีวิตอยางมี 
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3-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 3.1  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย 
   
  
 การเติบโตทางธุรกิจประกันวินาศภัยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยหลายอยางประกอบกัน ไดแก 
 1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 2. ปจจัยทางสังคม 
 3. ปจจัยทางการเมือง 
 4. ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
 5. ปจจัยทางเทคโนโลยี 
 6. ปจจัยทางระบบการคาเสรี 
 7. ปจจัยทางกฎหมาย 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ  
  ธุรกิจประกันวินาศภัยนับไดวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปน
ประโยชนในการใชเปนเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงแกชีวิตและทรัพยสนิ บรรเทาความ
เดือดรอนของภาคครัวเรือน ภาคพาณิชยกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา สงผลใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนเห็นไดจาก 
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญข้ึน มีฐานการผลิตและการบริการที่มีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา ภายใตความ
รวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความ
เขมขนและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทยเพิ่มข้ึน ในขณะที่โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากข้ึน การบริการทางสังคมทุกดานครอบคลุมทั่วถึง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน  
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลก จึงทําใหมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก เชน การคาโลก ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ การคา การลงทุน
ระหวางประเทศ การคาเสรียุคใหมไรพรมแดนทําใหรานคาในชุมชนหายไปเกิดเปนการผูกขาดของตลาดรานคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) สภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลงจากการถูกทําลาย ปญหา
ของพลังงานทดแทนที่ตองสรรหาเพิ่มข้ึน ปญหาดานระบบโลจิสติกส ปญหาสภาพคลองทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ซึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจเหลานี้ลวนกอใหเกิดความผันผวนของความตองการ
ในการทําประกันวินาศภัยในอัตราลดลงหรือเพิ่มข้ึนได 
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  การแขงขันทางเศรษฐกิจระดับโลกที่มีอยูอยางตอเนื่อง มีผลสะทอนตอภาคอุตสาหกรรมประกันภัยใน
ประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจะทําใหแนวโนมธุรกิจประกันภัยทั้งระบบชะลอตัว ในทางตรงกันขามถาสภาพ
เศรษฐกิจดี จะทําใหแนวโนมธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน สําหรับตลาดประกันภัยโลกมีแนวโนม
การเพิ่มข้ึนของคาสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาต ิการจลาจลและปญหาทางการเมือง ในหลายประเทศความตองการ
เงินทุนจากตลาดประกันภัยยังคงมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งระบบประกันภัยตอที่มีสถิติการเพิ่มของเงินทุนในตลาด
ประกันภัยตอของโลกที่สูงข้ึน  
  ในดานการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยนั้น สถานการณถือเปนโอกาสทีจ่ะเกิดการเสนอขายกรมธรรม
ประกันวินาศภัยใหม หรือซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสําหรับธุรกิจ เชน กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจาก
ภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันอัคคีภัย) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูพักในหอพัก กรมธรรมประกันภัยของผูประกอบการขนสงตอเนื่องและอัตรา
เบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมความรับผิดของผูประกอบการขนสงตอเนื่อง เปนตน  
  

2. ปจจัยทางสังคม 
 ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ประกอบดวย โครงสรางประชากร 
ระดับรายไดของประชากร และการขยายตัวของประชากร 
  2.1  โครงสรางประชากร การพัฒนาทางการแพทยและการสาธารณสุข สงผลใหอัตราการเสียชีวิตลดลง 
ประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน ทั้งนี้องคการสหประชาชาติคาดการณวา ในชวงป 2001-2100 (พ.ศ. 2544-2643)  
เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ ซึ่งแตละประเทศจะเขาสูสังคมผูสูงอายุแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละประเทศ  
เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานการแพทย การโภชนาอาหาร องคการสหประชาชาติ  
(United Nations: UN) ไดใหนิยาม ผูสูงอายุ (Older Person) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
มากกวา 60 ปข้ึนไป โดยแบงระดับการเขาสูสังคมผูสูงอายุเปน 3 ระดับ ไดแก 

1)  ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ 7 
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

2) ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 
60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ป มากกวารอยละ 14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

3)  ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่ (Super-aged Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางเต็มที่ 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปวา ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแตป 2548 โดยมี
ประชากรผูสูงอายุรอยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป และคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณ ในชวงป 2567-2568 ซึ่งหมายความวาในสังคมจะมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน ซึ่งปญหาเร่ืองของสุขภาพ  
ทําใหประชาชนตองตระหนักและเตรียมความพรอมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอการดํารงชีวิตอยางมี 
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3-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

คุณภาพ จึงนับเปนโอกาสในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ หรือกรมธรรมประกันภัยสําหรับผูสูงอายุที่
สามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของครอบครัวได หรือกรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว 
สําหรับผูสูงอายุ กรณีจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย เปนตน  
  2.2  ระดับรายไดของประชากร ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่ประชากรมีรายไดระดับปานกลาง–สูง 
เชนเดียวกับมาเลเซีย โดยมีคาเฉลี่ยรายไดประชากรตอคนตอปอยูที่ 5,410 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศที่จัดอยูในกลุมประชากรมีรายไดสูง ไดแก สิงคโปร และบรูไน ในระดับคาเฉลี่ยรายไดตอคนตอปที่ 55,150 
ดอลลารสหรัฐ และ 36,710 ดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ 
  ระดับรายไดของประชากรมีผลตอการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยจะใหความสนใจใน
การซื้อความคุมครองที่ครอบคลุมมากข้ึนถามีรายไดสูงข้ึน เชน กรณีการทําประกันภัยรถยนต จากเดิมที่เคยซื้อ
กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 หรือประเภท 3 บวก ก็ยกระดับเปนซื้อประเภท 1 หรือกรณีการ
ซื้อกรมธรรมคุมครองเพิ่มเติม เชน กรมธรรมประกันภัยโรครายแรง กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ เปนตน  
 2.3  การขยายตัวของประชากร โครงสรางพื้นฐานในทองถ่ินที่มีความเหลื่อมล้ํากับการพัฒนาเมือง ทําให
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเพราะความแออัดของชุมชนมีมากข้ึน การทําประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยยังมีนอยมาก 
เมื่อเทียบกับจํานวนครัวเรือนที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบันทึกไวในป 2559 มีจํานวนประชากร 
65,931,550 คน มีจํานวนบาน 25,233,077 ครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนกรมธรรมประกันอัคคีภัย 3 ลานฉบับ แสดงใหเห็นวา
การประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยยังมีโอกาสเติบโตไดอีก 
  อยางไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยของประชาชนยังมีขอจํากัด เนื่องจากผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยสวนใหญตอบสนองเฉพาะกลุมประชากรที่มีกําลังซื้อ ดังนั้น ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงไดมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยสําหรับ
ผูมีรายไดนอย (รายยอย) เพื่อใหประชากรสวนใหญของประเทศไดเขาถึงการประกันวินาศภัยมากข้ึนและใชการ
ประกันภัยเปนเคร่ืองมือในการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินดวยตนเอง (ศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยสําหรับรายยอยหรือไมโครอินชัวรันส ไดที่ http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
files/file-1391011209.pdf) 
 

3. ปจจัยทางการเมือง  
  นโยบายการปฏิรูปประเทศ ระบบการเมืองที่มั่นคง เปนกลไกนําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนในประเทศและทุกภาคสวนโดยรวม มีผลตอการขยาย
กิจการของนักลงทุนภายในประเทศ หรือตอการเงินการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หรือมีตอความสงบสุขในการ
ดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเมืองที่ดีจะทําใหประเทศพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง สามารถสรางความ
เจริญกาวหนาใหกับประชาชนและประเทศได และจะสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยได  
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4. ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
  จากสภาวะโลกรอนทําใหสภาพดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เกิดปจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีความถ่ี
และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เชน การเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเล น้ําทวม ดินโคลนถลม แผนดินไหว การขาดแคลนน้ํา 
ในการบริโภค โรคระบาด ลมพายุมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความเสี่ยงในความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน 
รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมหาศาล ขอมูลจาก Swiss Re Economic Research & Consulting 
พบวาในป พ.ศ. 2558 มีภัยพิบัติเกิดข้ึนถึง 353 คร้ัง ซึ่งเปนความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจถึง 92,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยเปนความเสียหายตอระบบประกันภัยถึง 36,772 ลานดอลลารสหรัฐ  
  สําหรับประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจําแนกภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไว 
8 ชนิด คือ (1) พายุหมุนเขตรอน (2) แผนดินไหว (3) อุทกภัย (4) พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน (5) แผนดินถลม  
(6) คลื่นพายุซัดฝง (7) ไฟปา และ (8) ฝนแลง ภัยธรรมชาติทั้ง 8 ประเภทขางตนนี้ สวนใหญเปนภัยที่เกิดข้ึนเปน
ประจํา และบางประเภทนานๆ เกิดข้ึนคร้ังหนึ่ง เชน แผนดินไหว  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศ ( Climate Change ) เปนปจจัยที่ทั่วโลกใหความสนใจ
เนื่องจากเปนปจจัยเรงและเพิ่มความเสี่ยงใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งแผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม ความแหงแลง 
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ซึ่งในปจจุบันภัยพิบัติมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สรางความเสียหายและความสูญเสียตอ
ชีวิต ทรัพยสินของประชากรโลก ภายใตความไมแนนอนของธรรมชาติยังเปนตัวเรงใหเกิดสภาวะการขาดแคลนอาหาร 
พลังงานและน้ําในอนาคต หากมีการซื้อกรมธรรมประกันวินาศภัยและมีความคุมครองเร่ืองของภัยธรรมชาติเพิ่มเติม 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองโดยเปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ซื้อไว 
สําหรับภาคการเกษตรที่ไดรับผลกระทบโดยตรงนั้น รัฐจึงไดออกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย
พืชผลสําหรับภาคเกษตร เพื่อชวยลดความเสี่ยงทางดานรายไดของเกษตรกร 
 

5. ปจจัยทางเทคโนโลยี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลตอพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลสงผลใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภค กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต 
การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
  เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทุกภาคสวนตองตระหนักและปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอีกมากในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันทางธุรกิจ 
ลดภาระข้ันตอนตางๆ ไดมาก ตองมีการลงทุนที่สูงทั้งดาน Hardware และ Software รวมทั้งบุคคลากรดานไอที 
  ปจจุบันเทคโนโลยีทําใหโลกทางการเงินเปลี่ยน เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech: Financial Technology) 
สามารถประยุกตใชไดในกระบวนการทําธุรกรรมตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
เทคโนโลยีประกันภัย (InsureTech) เปนนวัตกรรมใหมของการบริการที่ตัวแทนประกันภัยสามารถนําเสนอขอมูลแก
ลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตการคุกคามจากภัยไซเบอรที่สรางความเสียหายมีมูลคาไมนอยเชนกัน 
ดังนั้นจึงเปนความทาทายอยางยิ่งตอทุกภาคสวนจะรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  
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3-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

คุณภาพ จึงนับเปนโอกาสในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ หรือกรมธรรมประกันภัยสําหรับผูสูงอายุที่
สามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของครอบครัวได หรือกรมธรรมประกันภัยการดูแลระยะยาว 
สําหรับผูสูงอายุ กรณีจายคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย เปนตน  
  2.2  ระดับรายไดของประชากร ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่ประชากรมีรายไดระดับปานกลาง–สูง 
เชนเดียวกับมาเลเซีย โดยมีคาเฉลี่ยรายไดประชากรตอคนตอปอยูที่ 5,410 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศที่จัดอยูในกลุมประชากรมีรายไดสูง ไดแก สิงคโปร และบรูไน ในระดับคาเฉลี่ยรายไดตอคนตอปที่ 55,150 
ดอลลารสหรัฐ และ 36,710 ดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ 
  ระดับรายไดของประชากรมีผลตอการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยจะใหความสนใจใน
การซื้อความคุมครองที่ครอบคลุมมากข้ึนถามีรายไดสูงข้ึน เชน กรณีการทําประกันภัยรถยนต จากเดิมที่เคยซื้อ
กรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ประเภท 3 หรือประเภท 3 บวก ก็ยกระดับเปนซื้อประเภท 1 หรือกรณีการ
ซื้อกรมธรรมคุมครองเพิ่มเติม เชน กรมธรรมประกันภัยโรครายแรง กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ เปนตน  
 2.3  การขยายตัวของประชากร โครงสรางพื้นฐานในทองถ่ินที่มีความเหลื่อมล้ํากับการพัฒนาเมือง ทําให
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยเพราะความแออัดของชุมชนมีมากข้ึน การทําประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยยังมีนอยมาก 
เมื่อเทียบกับจํานวนครัวเรือนที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยบันทึกไวในป 2559 มีจํานวนประชากร 
65,931,550 คน มีจํานวนบาน 25,233,077 ครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนกรมธรรมประกันอัคคีภัย 3 ลานฉบับ แสดงใหเห็นวา
การประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยยังมีโอกาสเติบโตไดอีก 
  อยางไรก็ตาม การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยของประชาชนยังมีขอจํากัด เนื่องจากผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยสวนใหญตอบสนองเฉพาะกลุมประชากรที่มีกําลังซื้อ ดังนั้น ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงไดมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยสําหรับ
ผูมีรายไดนอย (รายยอย) เพื่อใหประชากรสวนใหญของประเทศไดเขาถึงการประกันวินาศภัยมากข้ึนและใชการ
ประกันภัยเปนเคร่ืองมือในการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินดวยตนเอง (ศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยสําหรับรายยอยหรือไมโครอินชัวรันส ไดที่ http://www.oic.or.th/sites/default/files/ 
files/file-1391011209.pdf) 
 

3. ปจจัยทางการเมือง  
  นโยบายการปฏิรูปประเทศ ระบบการเมืองที่มั่นคง เปนกลไกนําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนในประเทศและทุกภาคสวนโดยรวม มีผลตอการขยาย
กิจการของนักลงทุนภายในประเทศ หรือตอการเงินการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หรือมีตอความสงบสุขในการ
ดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเมืองที่ดีจะทําใหประเทศพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง สามารถสรางความ
เจริญกาวหนาใหกับประชาชนและประเทศได และจะสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยได  
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4. ปจจัยทางสภาพภูมิอากาศ 
  จากสภาวะโลกรอนทําใหสภาพดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เกิดปจจัยเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีความถ่ี
และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน เชน การเพิ่มข้ึนของระดับน้ําทะเล น้ําทวม ดินโคลนถลม แผนดินไหว การขาดแคลนน้ํา 
ในการบริโภค โรคระบาด ลมพายุมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลตอความเสี่ยงในความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน 
รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมหาศาล ขอมูลจาก Swiss Re Economic Research & Consulting 
พบวาในป พ.ศ. 2558 มีภัยพิบัติเกิดข้ึนถึง 353 คร้ัง ซึ่งเปนความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจถึง 92,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยเปนความเสียหายตอระบบประกันภัยถึง 36,772 ลานดอลลารสหรัฐ  
  สําหรับประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจําแนกภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไว 
8 ชนิด คือ (1) พายุหมุนเขตรอน (2) แผนดินไหว (3) อุทกภัย (4) พายุฟาคะนองหรือพายุฤดูรอน (5) แผนดินถลม  
(6) คลื่นพายุซัดฝง (7) ไฟปา และ (8) ฝนแลง ภัยธรรมชาติทั้ง 8 ประเภทขางตนนี้ สวนใหญเปนภัยที่เกิดข้ึนเปน
ประจํา และบางประเภทนานๆ เกิดข้ึนคร้ังหนึ่ง เชน แผนดินไหว  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศ ( Climate Change ) เปนปจจัยที่ทั่วโลกใหความสนใจ
เนื่องจากเปนปจจัยเรงและเพิ่มความเสี่ยงใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ ทั้งแผนดินไหว ลมพายุ น้ําทวม ความแหงแลง 
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ซึ่งในปจจุบันภัยพิบัติมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สรางความเสียหายและความสูญเสียตอ
ชีวิต ทรัพยสินของประชากรโลก ภายใตความไมแนนอนของธรรมชาติยังเปนตัวเรงใหเกิดสภาวะการขาดแคลนอาหาร 
พลังงานและน้ําในอนาคต หากมีการซื้อกรมธรรมประกันวินาศภัยและมีความคุมครองเร่ืองของภัยธรรมชาติเพิ่มเติม 
ความเสียหายที่เกิดข้ึนผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองโดยเปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ซื้อไว 
สําหรับภาคการเกษตรที่ไดรับผลกระทบโดยตรงนั้น รัฐจึงไดออกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย
พืชผลสําหรับภาคเกษตร เพื่อชวยลดความเสี่ยงทางดานรายไดของเกษตรกร 
 

5. ปจจัยทางเทคโนโลยี  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลตอพฤติกรรมของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป การเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลสงผลใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภค กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต 
การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ ของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ  
  เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทุกภาคสวนตองตระหนักและปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอีกมากในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสามารถเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันทางธุรกิจ 
ลดภาระข้ันตอนตางๆ ไดมาก ตองมีการลงทุนที่สูงทั้งดาน Hardware และ Software รวมทั้งบุคคลากรดานไอที 
  ปจจุบันเทคโนโลยีทําใหโลกทางการเงินเปลี่ยน เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech: Financial Technology) 
สามารถประยุกตใชไดในกระบวนการทําธุรกรรมตางๆ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
เทคโนโลยีประกันภัย (InsureTech) เปนนวัตกรรมใหมของการบริการที่ตัวแทนประกันภัยสามารถนําเสนอขอมูลแก
ลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตการคุกคามจากภัยไซเบอรที่สรางความเสียหายมีมูลคาไมนอยเชนกัน 
ดังนั้นจึงเปนความทาทายอยางยิ่งตอทุกภาคสวนจะรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  
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6. ปจจัยทางระบบการคาเสรี 
  การเปดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทําใหประเทศไทย
ตองเผชิญปญหาการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีคูแขงใหมๆ จากภายในและภายนอกประเทศเพิ่มข้ึน  
  ประเทศไทยมีความไดเปรียบจากการที่มีภูมิประเทศตั้งอยูกลางภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตเชื่อมโยงกัน
ในกลุมประเทศ CLMV (ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพรอม
ของโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับความใกลเคียงทางวัฒนธรรม ภาษา และความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศ ดังนั้น การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงนับเปนโอกาสที่ดีสําหรับการเสนอขายผลิตภัณฑประกัน
วินาศภัย เนื่องจากตลาดประกันภัยกวางข้ึนและการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เก่ียวของกัน เชน ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการคาสงและคาปลีก ธุรกิจการขนสงสินคา ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจการทองเที่ยว เปนตน 
  

7. ปจจัยทางกฎหมาย 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความตองการใหระบบ
ประกันภัยไทยเติบโตอยางยั่งยืน และไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน โดยคาดหวังใหมีลักษณะของระบบ
ประกันภัยที่มีความมั่นคงและดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประกันภัย สภาพแวดลอมในระบบประกันภัยที่เอ้ือตอการแขงขันของภาคธุรกิจภายใตกฎเกณฑ กติกา และเคร่ืองมือ
ในการกํากับดูแล ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคลองกับมาตรฐานสากลของสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ  
  การเขาเปนสมาชิกสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insu-
rance Supervisors: IAIS ) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทําใหตองมี
การกําหนดมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ใหมีความโปรงใส มีอํานาจ
เพียงพอและมีเงินทุนเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ และเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับภาคธุรกิจมากข้ึนรวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่ทําใหประชาชนเขาถึงไดรวดเร็วเมื่อประสบปญหาดานการชดใชสินไหมทดแทน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชน เชน การที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 เพื่อใหบริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณา
การชดใชเงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย และทําใหจํานวนเร่ืองรองเรียนหรือขอพิพาทดานการประกันภัย
ลดลง สงผลใหประชาชนผูเอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นตอธุรกิจประกันภัย  
  การปฏิบัติตัวของตัวแทนประกันวินาศภัยตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หมวด 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย และหมวด 6 บทกําหนดโทษ 
และนอกจากนี้ยังมีประกาศตางๆ ที่เก่ียวของอีก ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของในการกํากับคน
กลางประกันภัยเปนลําดับตอไป  
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6. ปจจัยทางระบบการคาเสรี 
  การเปดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทําใหประเทศไทย
ตองเผชิญปญหาการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีคูแขงใหมๆ จากภายในและภายนอกประเทศเพิ่มข้ึน  
  ประเทศไทยมีความไดเปรียบจากการที่มีภูมิประเทศตั้งอยูกลางภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตเชื่อมโยงกัน
ในกลุมประเทศ CLMV (ประกอบดวย ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพรอม
ของโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับความใกลเคียงทางวัฒนธรรม ภาษา และความสัมพันธอันดีระหวาง
ประเทศ ดังนั้น การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงนับเปนโอกาสที่ดีสําหรับการเสนอขายผลิตภัณฑประกัน
วินาศภัย เนื่องจากตลาดประกันภัยกวางข้ึนและการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เก่ียวของกัน เชน ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการคาสงและคาปลีก ธุรกิจการขนสงสินคา ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจการทองเที่ยว เปนตน 
  

7. ปจจัยทางกฎหมาย 
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีความตองการใหระบบ
ประกันภัยไทยเติบโตอยางยั่งยืน และไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน โดยคาดหวังใหมีลักษณะของระบบ
ประกันภัยที่มีความมั่นคงและดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประกันภัย สภาพแวดลอมในระบบประกันภัยที่เอ้ือตอการแขงขันของภาคธุรกิจภายใตกฎเกณฑ กติกา และเคร่ืองมือ
ในการกํากับดูแล ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคลองกับมาตรฐานสากลของสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ  
  การเขาเปนสมาชิกสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insu-
rance Supervisors: IAIS ) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทําใหตองมี
การกําหนดมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ใหมีความโปรงใส มีอํานาจ
เพียงพอและมีเงินทุนเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ และเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับภาคธุรกิจมากข้ึนรวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่ทําใหประชาชนเขาถึงไดรวดเร็วเมื่อประสบปญหาดานการชดใชสินไหมทดแทน รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชน เชน การที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 เพื่อใหบริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณา
การชดใชเงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความเปนธรรมแกผูเอาประกันภัย และทําใหจํานวนเร่ืองรองเรียนหรือขอพิพาทดานการประกันภัย
ลดลง สงผลใหประชาชนผูเอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นตอธุรกิจประกันภัย  
  การปฏิบัติตัวของตัวแทนประกันวินาศภัยตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) หมวด 4 ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหนาประกันวินาศภัย และหมวด 6 บทกําหนดโทษ 
และนอกจากนี้ยังมีประกาศตางๆ ที่เก่ียวของอีก ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการแกไขกฎหมายที่เก่ียวของในการกํากับคน
กลางประกันภัยเปนลําดับตอไป  
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ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการขาย 

 
  2.1.1  กอนการขาย (Pre-sale) ควรเตรียมการนําเสนอขาย ดังนี้  

1)  วางแผนเขาพบ และนัดเขาพบ ดวยความพรอมที่สุด 
2)  หลีกเลี่ยงการเลื่อนนัดกับลูกคา ในการเขาพบคร้ังแรก 
3)  เตรียมขอมูลการนําเสนอผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสมโดยการศึกษาในประเด็นตางๆ  

เชน หลักเกณฑ ความคุมครอง เงื่อนไข เปนตน เพื่อสามารถใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกคา 
2.1.2  ขณะขาย (Point of Sale) นําเสนอความคุมครองดวยความเชื่อมั่น มีบุคลิกภาพที่ดี น้ําเสียง

แสดงถึงความตั้งใจนําเสนอแบบตรงประเด็น โดยมีสิ่งที่ตองปฏิบัติหรือละเวน ดังตอไปนี้ 
1)  ใหคําแนะนําโดยตัวแทนประกันวินาศภัยตองไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม

ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม 
2)  แนะนําใหเปดเผยความจริงในใบคําขอเอาประกันภัย ไมแนะนําใหปกปดขอมูลที่เปนสาระ 

สําคัญในการทําประกันภัยหรือใหขอมูลที่กอใหเกิดความเขาใจผิด 
3)  ใหคําแนะนําอํานวยความสะดวกและใหบริการที่ดีไดเมื่อลูกคามีขอสงสัยและประสงคให 

ติดตอกลับ การใหคําแนะนําจะใชวิธีการขายแบบพบหนา (Face to Face) มีขอควรปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1)  แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 
(2)  แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการเสนอ

ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
(3)  หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการแสดงเจตนานั้นจะ

เกิดข้ึนในข้ันตอนใดใหยุติการขายทันที 
 
 
 
 

Pre–sale 
(กอนการขาย) 

 

Point of Sale 
(ขณะขาย) 

Post Sale 
(หลังการขาย) 
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(4)  เมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย
จะตองอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทเทานั้น 

(5)  แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

(6)  เมื่อไดรับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัทประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ 
ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง  

(7)  ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังบริษัทประกันภัย
ภายในระยะเวลาที่ประกาศกําหนด  

(8)  เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความเห็นชอบ ตอง
มีรายการอยางนอยดังนี้ 

ก.  ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัท 
ข.  ชื่อตัว ชื่อสกุลของผูเอาประกันภัย 
ค.  ชื่อตัว ชื่อสกุลของตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูเสนอขายพรอมชองลายมือชื่อ 
ง.  วันเดือนป เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
จ.  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย 
ฉ.  จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
ช.  ควรเตือนใหผูเอาประกันภัยศึกษา อาน และทําความเขาใจในเงื่อนไข ความคุมครอง 

ผลประโยชน ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย 
  2.1.3  หลังการขาย (Post Sale) กอนการสงมอบกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยตอง
ตรวจสอบวามีเนื้อความถูกตองตามที่ไดเสนอทําประกันหรือไม และทําการนัดหมาย พรอมขอเวลาจากผูเอาประกันภัย
ในการใหผูเสนอขายไดอธิบายเก่ียวกับรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนที่สําคัญแมกรมธรรมประกันภัย
จะมีระยะเวลาความคุมครองเพียงปเดียว ไมควรขาดการติดตอเพื่อจะไดมีโอกาสในการเสนอขายเพิ่มเติมได และ 
ลดปญหาขอโตแยงหากมีการเรียกรองชดใชคาสินไหมทดแทน   
 2.2  แนวทางการเสนอขายผานชองทางการจําหนายตางๆ อาจมีแนวทางการขายที่แตกตางกันไปบาง 
ดังนี้ 
   2.2.1  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย การใหคําแนะนําจะ
ใชวิธีการขายแบบพบหนา (Face to Face) ซึ่งมีขอควรปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย ดังที่ไดกลาวไวในข้ันตอนขณะขาย 
   2.2.2  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายไดนั้น 
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหเปนกรมธรรมประกันภัยที่ขายผานชองทางโทรศัพทเทานั้น ตองปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
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3-10     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการขาย 

 
  2.1.1  กอนการขาย (Pre-sale) ควรเตรียมการนําเสนอขาย ดังนี้  

1)  วางแผนเขาพบ และนัดเขาพบ ดวยความพรอมที่สุด 
2)  หลีกเลี่ยงการเลื่อนนัดกับลูกคา ในการเขาพบคร้ังแรก 
3)  เตรียมขอมูลการนําเสนอผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสมโดยการศึกษาในประเด็นตางๆ  

เชน หลักเกณฑ ความคุมครอง เงื่อนไข เปนตน เพื่อสามารถใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกคา 
2.1.2  ขณะขาย (Point of Sale) นําเสนอความคุมครองดวยความเชื่อมั่น มีบุคลิกภาพที่ดี น้ําเสียง

แสดงถึงความตั้งใจนําเสนอแบบตรงประเด็น โดยมีสิ่งที่ตองปฏิบัติหรือละเวน ดังตอไปนี้ 
1)  ใหคําแนะนําโดยตัวแทนประกันวินาศภัยตองไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม

ประกันภัยเดิมเพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม 
2)  แนะนําใหเปดเผยความจริงในใบคําขอเอาประกันภัย ไมแนะนําใหปกปดขอมูลที่เปนสาระ 

สําคัญในการทําประกันภัยหรือใหขอมูลที่กอใหเกิดความเขาใจผิด 
3)  ใหคําแนะนําอํานวยความสะดวกและใหบริการที่ดีไดเมื่อลูกคามีขอสงสัยและประสงคให 

ติดตอกลับ การใหคําแนะนําจะใชวิธีการขายแบบพบหนา (Face to Face) มีขอควรปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใน
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

(1)  แจงชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 
(2)  แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฏชัดแจงวาเปนการเสนอ

ขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
(3)  หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวาการแสดงเจตนานั้นจะ

เกิดข้ึนในข้ันตอนใดใหยุติการขายทันที 
 
 
 
 

Pre–sale 
(กอนการขาย) 

 

Point of Sale 
(ขณะขาย) 

Post Sale 
(หลังการขาย) 
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(4)  เมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย
จะตองอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่ไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทเทานั้น 

(5)  แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถใน
การชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

(6)  เมื่อไดรับชําระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัทประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ 
ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง  

(7)  ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังบริษัทประกันภัย
ภายในระยะเวลาที่ประกาศกําหนด  

(8)  เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยตางๆ ที่บริษัทใหความเห็นชอบ ตอง
มีรายการอยางนอยดังนี้ 

ก.  ชื่อและที่อยูที่ติดตอไดของบริษัท 
ข.  ชื่อตัว ชื่อสกุลของผูเอาประกันภัย 
ค.  ชื่อตัว ชื่อสกุลของตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูเสนอขายพรอมชองลายมือชื่อ 
ง.  วันเดือนป เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย 
จ.  สรุปเงื่อนไขทั่วไป ขอตกลงคุมครอง ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย 
ฉ.  จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
ช.  ควรเตือนใหผูเอาประกันภัยศึกษา อาน และทําความเขาใจในเงื่อนไข ความคุมครอง 

ผลประโยชน ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัย 
  2.1.3  หลังการขาย (Post Sale) กอนการสงมอบกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยตอง
ตรวจสอบวามีเนื้อความถูกตองตามที่ไดเสนอทําประกันหรือไม และทําการนัดหมาย พรอมขอเวลาจากผูเอาประกันภัย
ในการใหผูเสนอขายไดอธิบายเก่ียวกับรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง และขอยกเวนที่สําคัญแมกรมธรรมประกันภัย
จะมีระยะเวลาความคุมครองเพียงปเดียว ไมควรขาดการติดตอเพื่อจะไดมีโอกาสในการเสนอขายเพิ่มเติมได และ 
ลดปญหาขอโตแยงหากมีการเรียกรองชดใชคาสินไหมทดแทน   
 2.2  แนวทางการเสนอขายผานชองทางการจําหนายตางๆ อาจมีแนวทางการขายที่แตกตางกันไปบาง 
ดังนี้ 
   2.2.1  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย การใหคําแนะนําจะ
ใชวิธีการขายแบบพบหนา (Face to Face) ซึ่งมีขอควรปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย ดังที่ไดกลาวไวในข้ันตอนขณะขาย 
   2.2.2  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายไดนั้น 
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหเปนกรมธรรมประกันภัยที่ขายผานชองทางโทรศัพทเทานั้น ตองปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัต ิดังนี้ 
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3-12     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

1)  เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน 
เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวาตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย 

2)  หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ตองยุติการสนทนาทันที แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยตองแจง
ใหทราบวาตนไดรับขอมูลเก่ียวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได 

3)  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยผูเสนอ
ขายกรมธรรมประกันภัยจะตองแจงขออนุญาตการบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอ
คํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให
เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บ
ตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย การเสนอขายใหทําไดระหวางเวลา 8.30–19.00 น. 
นอกจากมีการนัดหมายลวงหนาและผูมุงหวังยินยอม และหามเสนอขายแกผูมุงหวังที่ไมตองการ (เวนแตเลย 6 เดือน
มาแลว)  

4)  ในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองอธิบาย
ในเร่ืองดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

(1)  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 
(2)  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
(3)  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา

ชําระเบี้ยประกันภัย 
(4) แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด หาก 

ไมกําหนดใหคุมครองทันที แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวาการใช
สิทธินี้ใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา  
30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวนเมื่อ 
มีการตอบตกลงทําประกันภัย  

5)  เมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองแจงการทําประกันภัย
ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป 

6)  ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองแจงใหผูมุงหวังทราบซึ่งระยะเวลาประกันภัยที่ผูมุงหวังจะไดรับ
กรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย 

7)  ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย บริษัทจะตอง
โทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกคร้ังหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อไดรับอนุญาตใหสนทนาจะตองขออนุญาต 
ผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ัง 
หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยและเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย ในการสนทนาตองมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ 
(2) สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวหรือไม 
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(3) ใหสอบถามผูมุงหวังวามีขอสงสัยเก่ียวกับเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวนใดๆ หรือไม 
หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย 

(4) หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยันที่จะทําประกันภัยหรือไม
หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วันนับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรม
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จํานวนโดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่
บริษัทไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
  2.2.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) ใหเสนอขายโดย
พนักงานหรือลูกจางธนาคารที่ไดรับอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และเปนนายหนากระทําการแทนของ
ธนาคารที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลนั้นดวย โดยมีการแสดงข้ันตอนและวิธีการ
เสนอขายเหมือนนายหนาประกันวินาศภัยทั่วไป ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ไดจัดทําขอแนะนําในการเสนอขายไว ดังนี้  

1) อธิบายใหลูกคาทราบวาเปนการซื้อผลิตภัณฑประกันภัย ไมใชการฝากเงินกับธนาคาร 
2)  แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย  
3)  เสนอแบบประกันภัยที่ใหความคุมครองตรงกับความตองการของลกูคา 
4)  ใหคําแนะนําเก่ียวกับความคุมครอง และขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ กอนการ

ตัดสินใจซื้อ และควรแนะนําใหลูกคาเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว 
5)  ลูกคามีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยดวยความสมัครใจ และปฏิเสธไดหากไมเปนไปตามความ

ตองการของตนเอง  
6)  ในกรณีที่ตองกรอกใบคําขอเอาประกันภัย ลูกคาควรกรอกขอมูลดวยตนเอง หรือหากไมได

กรอกขอมูลดวยตนเองผูเสนอขายเปนผูกรอกให ตองอานใหลูกคาฟง และใหลูกคาตรวจสอบความถูกตอง กอนลง
ลายมือชื่อในใบคําขอเอาประกันภัย 

7)  เมื่อลูกคาชําระเบี้ยประกันภัย ใหชําระเงินเขาบัญชีบริษัทประกันภัยเทานั้น และสงมอบ
เอกสารการรับชําระเงินจากธนาคารใหลูกคาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

8)  แนะนําลูกคาเก่ียวกับชองทางการติดตอ หรือการเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย  

9)  แนะนําใหลูกคาตรวจสอบกรมธรรมประกันภัยวาถูกตองและเปนไปตามการเสนอขาย หากไม
เปนไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

10)  แจงชองทางการติดตอในกรณีเกิดขอสงสัยหรือขอผิดพลาดในกรมธรรมประกันภัย โดย
ติดตอผานธนาคาร หรือบริษัทประกันภัย  
  2.2.4  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางไปรษณีย กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายไดนั้น 
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหเสนอขายผานทางไปรษณียเทานั้น  
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3-12     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

1)  เมื่อมีการโทรศัพทไปยังผูมุงหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุลของตน 
เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัย หลังจากนั้นตองแจงทันทีวาตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย 

2)  หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย ไมตองการรับการติดตอ ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ตองยุติการสนทนาทันที แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยตองแจง
ใหทราบวาตนไดรับขอมูลเก่ียวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรกอน จึงจะยุติการสนทนาได 

3)  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมุงหวังใหเสนอขายกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยผูเสนอ
ขายกรมธรรมประกันภัยจะตองแจงขออนุญาตการบันทึกเสียงกอน หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอ
คํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให
เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผูมุงหวังแจงขอเอาประกันภัยไวตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บ
ตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย การเสนอขายใหทําไดระหวางเวลา 8.30–19.00 น. 
นอกจากมีการนัดหมายลวงหนาและผูมุงหวังยินยอม และหามเสนอขายแกผูมุงหวังที่ไมตองการ (เวนแตเลย 6 เดือน
มาแลว)  

4)  ในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองอธิบาย
ในเร่ืองดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

(1)  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบริษัท 
(2)  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
(3)  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา

ชําระเบี้ยประกันภัย 
(4) แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวังกําหนด หาก 

ไมกําหนดใหคุมครองทันที แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุดวยวาการใช
สิทธินี้ใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา  
30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวนเมื่อ 
มีการตอบตกลงทําประกันภัย  

5)  เมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองแจงการทําประกันภัย
ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป 

6)  ตัวแทนประกันวินาศภัยจะตองแจงใหผูมุงหวังทราบซึ่งระยะเวลาประกันภัยที่ผูมุงหวังจะไดรับ
กรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือไดรับการติดตอจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย 

7)  ภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย บริษัทจะตอง
โทรศัพทไปขอคํายืนยันจากผูมุงหวังอีกคร้ังหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อไดรับอนุญาตใหสนทนาจะตองขออนุญาต 
ผูมุงหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากไดรับอนุญาตใหเร่ิมบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตใหบันทึกเสียงอีกคร้ัง 
หลังจากนั้นใหบันทึกเสียงตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และใหบริษัทเก็บเทปสนทนาดังกลาวไวตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยและเก็บตอไปอีกไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย ในการสนทนาตองมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ชื่อ นามสกุลของผูทําการติดตอ 
(2) สอบถามผูมุงหวังวาไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวหรือไม 
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(3) ใหสอบถามผูมุงหวังวามีขอสงสัยเก่ียวกับเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวนใดๆ หรือไม 
หากมีจะตองมีการอธิบายใหผูมุงหวังสิ้นสงสัย 

(4) หากผูมุงหวังไมมีขอสงสัย ใหสอบถามวา ผูมุงหวังยังคงยืนยันที่จะทําประกันภัยหรือไม
หากยังคงยืนยันในการทําประกันภัยใหแจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วันนับตั้งแตวันที่ผูมุงหวังไดรับกรมธรรมประกันภัยจากบริษัท หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรม
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผูเอาประกันภัยประสงคจะยกเลิกการประกันภัย ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จํานวนโดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยใหบริษัทดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่
บริษัทไดรับแจงการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
  2.2.3 การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานธนาคาร (Bancassurance) ใหเสนอขายโดย
พนักงานหรือลูกจางธนาคารที่ไดรับอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย และเปนนายหนากระทําการแทนของ
ธนาคารที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลนั้นดวย โดยมีการแสดงข้ันตอนและวิธีการ
เสนอขายเหมือนนายหนาประกันวินาศภัยทั่วไป ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ไดจัดทําขอแนะนําในการเสนอขายไว ดังนี้  

1) อธิบายใหลูกคาทราบวาเปนการซื้อผลิตภัณฑประกันภัย ไมใชการฝากเงินกับธนาคาร 
2)  แสดงใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย  
3)  เสนอแบบประกันภัยที่ใหความคุมครองตรงกับความตองการของลกูคา 
4)  ใหคําแนะนําเก่ียวกับความคุมครอง และขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยนั้นๆ กอนการ

ตัดสินใจซื้อ และควรแนะนําใหลูกคาเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว 
5)  ลูกคามีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยดวยความสมัครใจ และปฏิเสธไดหากไมเปนไปตามความ

ตองการของตนเอง  
6)  ในกรณีที่ตองกรอกใบคําขอเอาประกันภัย ลูกคาควรกรอกขอมูลดวยตนเอง หรือหากไมได

กรอกขอมูลดวยตนเองผูเสนอขายเปนผูกรอกให ตองอานใหลูกคาฟง และใหลูกคาตรวจสอบความถูกตอง กอนลง
ลายมือชื่อในใบคําขอเอาประกันภัย 

7)  เมื่อลูกคาชําระเบี้ยประกันภัย ใหชําระเงินเขาบัญชีบริษัทประกันภัยเทานั้น และสงมอบ
เอกสารการรับชําระเงินจากธนาคารใหลูกคาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

8)  แนะนําลูกคาเก่ียวกับชองทางการติดตอ หรือการเรียกรองผลประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย  

9)  แนะนําใหลูกคาตรวจสอบกรมธรรมประกันภัยวาถูกตองและเปนไปตามการเสนอขาย หากไม
เปนไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

10)  แจงชองทางการติดตอในกรณีเกิดขอสงสัยหรือขอผิดพลาดในกรมธรรมประกันภัย โดย
ติดตอผานธนาคาร หรือบริษัทประกันภัย  
  2.2.4  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางไปรษณีย กรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายไดนั้น 
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนใหเสนอขายผานทางไปรษณียเทานั้น  
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  2.2.5  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Insurance) ตาม
ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือ
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ที่กําหนดใหดําเนินการโดย 
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร เปนผูทําการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยที่ขาย
ผานทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทตองไดรับความยินยอมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ตองแสดงข้ันตอนการขอทําประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทางการติดตอ
กรณีเกิดเหตุขัดของ แสดงขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย เชน สรุปเงื่อนไข ผลประโยชน สิทธิประโยชน ขอยกเวน 
จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาการชําระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม จัดใหผูมุงหวังระบุตัวตน และยืนยันตัวตน
กอนทําประกันภัย การสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสตองสงไปยังระบบที่ผูมุงหวังระบุไวเทานั้น และตองลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะที่เชื่อถือไดภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตอง
ขอคํายืนยัน (Confirmation) จากผูมุงหวังทางโทรศัพท หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน แจงสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ไมนอยกวา 15 วัน (กรณีประกันวินาศภัยยกเวนกรมธรรมประกันภัย
เดินทาง กรมธรรมประกันภัยรถยนต กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ) ตองชําระเบี้ยประกันภัยตรง
เขาบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น  
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เรื่องที่ 3.3  
การรูจักลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา 
   
  
 การรูจักลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา เปนหัวใจของการเสนอขาย เพราะลูกคาคือผูที่
สําคัญที่สุด เมื่อไมมีลูกคาธุรกิจก็อยูไมได ตัวแทนประกันวินาศภัยควรเร่ิมตนในการรูจักลูกคามากอน เพื่อการ
จัดเตรียมขอมูลความคุมครองไปนําเสนอ และเม่ือลูกคาตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยประเภทใดแลว ควรนํา
กรมธรรมประกันภัยไปสงมอบโดยตรงพรอมดวยการใหคําแนะนําเพิ่มเติม เชน เมื่อเกิดความเสียหายตองการเรียกรอง
คาชดใชคาสินไหมทดแทนจะตองปฏิบัติอยางไร เพื่อทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจดวยความสัมพันธทางธุรกิจ 
ที่จะมีข้ึนตอไป  
 

1. การแสวงหาลูกคา  
  1.1  การรูจักลูกคา ตัวแทนประกันวินาศภัย อาจมีความสัมพันธทางธุรกิจตอกันในระดับหนึ่งอยูแลวกับ
ลูกคา เชน มีบริษัทจากตางประเทศเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย เปดสาขาจําหนายหรือบริการ หรือเปดโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ บริษัทมักจะนําเงินมาลงทุนพรอมดวยการซื้อประกันภัยขยายความคุมครองมายัง
สาขาในประเทศไทย ในการสรรหาลูกคาอาจมาจากที่ตางๆ ดังนี้ 

1)  ตลาดธรรมชาติ คือ กลุมคนที่เรารูจัก ซึ่งงายตอการเขาพบและแนะนําผลิตภัณฑประกันวินาศภัย 
2)  แหลงขอมูลที่เก่ียวของกับภาคธุรกิจตางๆ เชน การกอสราง การผลิต การบริการ เปนตน  
3)  การแนะนําตอจากผูที่เคยใชบริการ เปนลูกคาเดิมที่เคยซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมากอน 
4)  การเขารวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ  

  ลักษณะของลูกคาซื้อประกันวินาศภัยจะแตกตางจากลูกคาที่ซื้อประกันชีวิต เนื่องจากการประกันวินาศภัย
เปนการใหความคุมครองแกทรัพยสิน เชน อาคารสิ่งปลูกสราง หรือทรัพยสินที่อยูภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร 
หากมีการซื้อความคุมครองไว ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมีความจําเปนตองมีการพิจารณารับประกันภัย วามีความเสี่ยง
ภัยใดบางที่อาจทําใหเกิดความเสียหายข้ึน เพราะลูกคาตองใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงทั้งหมด เชน พื้นที่ที่ทรัพยสิน
ตั้งอยูเคยเกิดน้ําทวม เกิดลมพายุ หรือมีการซอมแซมเคร่ืองจักร หรือทรัพยสิน หรือเคยเกิดความเสียหายมากอนการ
ทําประกันภัยหรือไม แตถาเปนลูกคาที่ซื้อกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ลูกคา
ตองใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพและสุขภาพ ตองเปดเผยวามีประวัติการเจ็บปวยมากอนหรือไม หรือกรมธรรมประกันภัย 
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินคาไมปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ทําใหเกิดความจําเปนในการตองรูจักลูกคามากข้ึน
ตามกระบวนการคัดเลือกภัย เพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหอยูในระดับความเสี่ยงปกติ หรืออาจปฏิเสธการรับ
ประกันภัยได  
  1.2  ขอมูลลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่จะตองรู ควรทําความเขาใจในความตองการของลูกคาเพื่อเสนอผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยที่จะตอบสนองไดอยางเหมาะสม เพราะลูกคาจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งในบางคร้ังที่ลูกคามีความ 
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  2.2.5  การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Insurance) ตาม
ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการออกกรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชเงิน หรือ
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 ที่กําหนดใหดําเนินการโดย 
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทนายหนาประกันวินาศภัย หรือธนาคาร เปนผูทําการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยที่ขาย
ผานทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทตองไดรับความยินยอมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ตองแสดงข้ันตอนการขอทําประกันภัย ชองทางการติดตอ วิธีการรองเรียน และชองทางการติดตอ
กรณีเกิดเหตุขัดของ แสดงขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย เชน สรุปเงื่อนไข ผลประโยชน สิทธิประโยชน ขอยกเวน 
จํานวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาการชําระเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม จัดใหผูมุงหวังระบุตัวตน และยืนยันตัวตน
กอนทําประกันภัย การสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสตองสงไปยังระบบที่ผูมุงหวังระบุไวเทานั้น และตองลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะที่เชื่อถือไดภายใน 7 วันนับแตวันที่บริษัทสงกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตอง
ขอคํายืนยัน (Confirmation) จากผูมุงหวังทางโทรศัพท หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน แจงสิทธิขอยกเลิก
กรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ไมนอยกวา 15 วัน (กรณีประกันวินาศภัยยกเวนกรมธรรมประกันภัย
เดินทาง กรมธรรมประกันภัยรถยนต กรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ) ตองชําระเบี้ยประกันภัยตรง
เขาบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยเทานั้น  
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เรื่องที่ 3.3  
การรูจักลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา 
   
  
 การรูจักลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา เปนหัวใจของการเสนอขาย เพราะลูกคาคือผูที่
สําคัญที่สุด เมื่อไมมีลูกคาธุรกิจก็อยูไมได ตัวแทนประกันวินาศภัยควรเร่ิมตนในการรูจักลูกคามากอน เพื่อการ
จัดเตรียมขอมูลความคุมครองไปนําเสนอ และเมื่อลูกคาตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยประเภทใดแลว ควรนํา
กรมธรรมประกันภัยไปสงมอบโดยตรงพรอมดวยการใหคําแนะนําเพิ่มเติม เชน เมื่อเกิดความเสียหายตองการเรียกรอง
คาชดใชคาสินไหมทดแทนจะตองปฏิบัติอยางไร เพื่อทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจดวยความสัมพันธทางธุรกิจ 
ที่จะมีข้ึนตอไป  
 

1. การแสวงหาลูกคา  
  1.1  การรูจักลูกคา ตัวแทนประกันวินาศภัย อาจมีความสัมพันธทางธุรกิจตอกันในระดับหนึ่งอยูแลวกับ
ลูกคา เชน มีบริษัทจากตางประเทศเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย เปดสาขาจําหนายหรือบริการ หรือเปดโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ บริษัทมักจะนําเงินมาลงทุนพรอมดวยการซื้อประกันภัยขยายความคุมครองมายัง
สาขาในประเทศไทย ในการสรรหาลูกคาอาจมาจากที่ตางๆ ดังนี้ 

1)  ตลาดธรรมชาติ คือ กลุมคนที่เรารูจัก ซึ่งงายตอการเขาพบและแนะนําผลิตภัณฑประกันวินาศภัย 
2)  แหลงขอมูลที่เก่ียวของกับภาคธุรกิจตางๆ เชน การกอสราง การผลิต การบริการ เปนตน  
3)  การแนะนําตอจากผูที่เคยใชบริการ เปนลูกคาเดิมที่เคยซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมากอน 
4)  การเขารวมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ  

  ลักษณะของลูกคาซื้อประกันวินาศภัยจะแตกตางจากลูกคาที่ซื้อประกันชีวิต เนื่องจากการประกันวินาศภัย
เปนการใหความคุมครองแกทรัพยสิน เชน อาคารสิ่งปลูกสราง หรือทรัพยสินที่อยูภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร 
หากมีการซื้อความคุมครองไว ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยมีความจําเปนตองมีการพิจารณารับประกันภัย วามีความเสี่ยง
ภัยใดบางที่อาจทําใหเกิดความเสียหายข้ึน เพราะลูกคาตองใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงทั้งหมด เชน พื้นที่ที่ทรัพยสิน
ตั้งอยูเคยเกิดน้ําทวม เกิดลมพายุ หรือมีการซอมแซมเคร่ืองจักร หรือทรัพยสิน หรือเคยเกิดความเสียหายมากอนการ
ทําประกันภัยหรือไม แตถาเปนลูกคาที่ซื้อกรมธรรมประกันภัยสุขภาพ กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ลูกคา
ตองใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพและสุขภาพ ตองเปดเผยวามีประวัติการเจ็บปวยมากอนหรือไม หรือกรมธรรมประกันภัย 
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินคาไมปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ทําใหเกิดความจําเปนในการตองรูจักลูกคามากข้ึน
ตามกระบวนการคัดเลือกภัย เพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยใหอยูในระดับความเสี่ยงปกติ หรืออาจปฏิเสธการรับ
ประกันภัยได  
  1.2  ขอมูลลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่จะตองรู ควรทําความเขาใจในความตองการของลูกคาเพื่อเสนอผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยที่จะตอบสนองไดอยางเหมาะสม เพราะลูกคาจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งในบางคร้ังที่ลูกคามีความ 
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3-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

ประสงคที่จะทําประกันภัยทรัพยสินที่เปนสิ่งปลูกสราง อาคาร โรงงานหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ บริษัทที่รับประกันภัย
มีความจําเปนตองสํารวจภัย (Survey) กอนการรับประกันภัยซึ่งหากไดศึกษาขอมูลลูกคาไปกอนการนัดหมาย หรือ
การประชุมเพื่อการเสนอขายจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจในการทํางานอยางมืออาชีพได ขอมูลพื้นฐานของลูกคา 
เชน 

1)  ชื่อและที่อยูของลูกคา 
2)  สถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
3)  รายละเอียดทรัพยสินและจํานวนเงินที่ตองการเอาประกันภัย 
4)  ความคุมครองที่ตองการเอาประกันภัย ความเสียหายสวนแรก (Deductible) ที่ตองรับผิดเอง 
5)  ลักษณะของสถานที่ตั้ง สิ่งแวดลอม สิ่งปลูกสราง ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของลูกคา  
6)  ประวัติการเอาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยที่ครอบครองอยูในปจจุบัน การถูกปฏิเสธการรับ

ประกันภัย หรือการถูกยกเลิกการรับประกันภัยในอดีต 
7)  ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ หรือประวัติการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
8)  รายละเอียดการมีสวนไดเสียในการเอาประกันภัย (Insurable Interest)  

 ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรูเร่ืองกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ 
การตอตานการสนับสนุนการเงินแกการกอการราย (anti-money laundering and Comgating the Financing of 
Terrorism: AML/CFT) โดยตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เปนตนไป บริษัทประกันวินาศภัยทุกแหงตองปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย (AML/CFT) โดยครบถวน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบวาบริษัทใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมครบถวน 
กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจที่เก่ียวของจะตองรับโทษตามกฎหมายในฐานะผูกระทําการแทนบริษัท ซึ่งมีการกําหนด
โทษไวทั้งทางแพงและอาญา 
 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (CDD: Customer Due Diligence) 
ออกโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ไดประกาศใชคูมือแนวปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน (KYC: Know Your 
Customer) (ศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) หรือสมาคมนายหนา
ประกันภัยไทย (www.ibathai.com)) 
 

2. การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา 
  โดยธรรมชาติของลูกคาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความหลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ 
สภาพความเสี่ยงภัยทรัพยสินของลูกคา ความตองการเอาประกันภัยและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของ
ลูกคาแตละรายมีความแตกตางกัน และหากทราบความตองการของลูกคาไดดียอมจะเปนประโยชนในการแนะนํา
กรมธรรมประกันภัยที่มีเงื่อนไขความคุมครองและอัตราเบี้ยประกันภัยไดเหมาะสมกับความตองการของลูกคา  
  2.1  การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

1) รวบรวมและศึกษาขอมูลของลูกคาที่ตองการไปพบ เพื่อแสดงถึงความเปนมืออาชีพที่ไดศึกษาขอมูล
ลูกคาไปกอนการเขาพบ 

2) ควรใชเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลลูกคาและนําเสนอการขายผลิตภัณฑดวยความทันสมัยเพื่อให
ลูกคาเกิดความประทับใจ 
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3) ไมควรสรางความรําคาญใหกับลูกคา ควรคิดเสมอวาการรักษาเวลาเปนเร่ืองสําคัญ ในการเขาพบ
ควรเรียนรูเทคนิคการพูดที่ดี เพื่อใหลูกคาเกิดความเขาใจและสนใจในการใหขอมูลระหวางกัน 
   หากมีลูกคาที่ประสงคจะใหนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑประกันวินาศภัย นั่นหมายความวาลูกคาไดใหความ
ไววางใจแลวเพราะขอมูลในการทําประกันวินาศภัยนั้นสําคัญมาก เชน รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน 
เปนตน แตถาเปนการประกันภัยสุขภาพ ขอมูลเก่ียวกับประวัติการเจ็บปวยเปนสิ่งสําคัญที่ลูกคาตองเปดเผยเพื่อการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งไมควรนําไปเปดเผยที่ใด ทั้งนี้ควรคิดเสมอวาเปนการรักษาจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติตอ
ลูกคา  
  2.2  เทคนิคการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

1)  การเปดเผยตนเอง (Self-disclosure) หมายถึง การเปดเผยใหผูอ่ืนรูถึงความรูสึก หรือปฏิกิริยาที่
ตนเองมีตอเหตุการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน การเปดเผยตนเองไมไดหมายถึงการบอกถึงประวัติหรือเร่ืองราวในอดีตของ
ตนเอง แตเร่ืองราวในอดีตก็อาจจะชวยใหบุคคลอ่ืนเขาใจสาเหตุหรือที่มาของความรูสึกที่มีตอเหตุการณนั้นๆ การ
เปดเผยตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัยมีผลดีตอการสรางและคงไวซึ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลหลายประการ 

2)  ความไววางใจซึ่งกันและกัน ความไววางใจ (Trust) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลใหงอกงาม วิกฤตการณสําคัญที่สุดที่เกิดข้ึนในสัมพันธภาพคือ ความไมสามารถในการไววางใจซึ่งกัน 
และกัน ระดับความไววางใจเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาข้ึนอยูกับการกระทําของบุคคลทั้งสองฝาย และความ
ไววางใจเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดยากแตทําลายไดงาย ในสัมพันธภาพระหวางบุคคล ความไววางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ การไมไววางใจเลยและไววางใจในทุกโอกาสเปนการไววางใจที่ไมเหมาะสม  

ความไววางใจจะเกิดข้ึนตอเมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยทําใหลูกคามั่นใจวาเขาไดรับประโยชนจาก 
การเปดเผยตนเอง การที่บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การชวยเหลือสนับสนุน และการเยี่ยมเยียนจะทําใหเกิด
ความไวใจมากข้ึน  

3)  การสื่อสารและทักษะการสื่อสารเพ่ือความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที่
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง ชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจตอกัน และสานตอเร่ืองราวที่สื่อสารระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญของการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ไดแก ทักษะการฟง การทวนเนื้อความ การสะทอน
ความรูสึก และการถามคําถาม  
 2.3  การรักษาความสัมพันธกับลูกคา เนื่องจากความคุมครองของผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีระยะเวลา 1 ป 
ซึ่งในระหวางปที่คุมครอง ลูกคาอาจมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพยสินเกิดความเสียหาย หรือหาก
ลูกคาซ้ือกรมธรรมประกันภัยสุขภาพมีความจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หากตัวแทนประกันวินาศภัย 
มีการติดตอกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและเมื่อกรมธรรมประกันภัยใกลครบกําหนดตอ
อายุสัญญา ลูกคาจะนึกถึงผูใหบริการเปนลําดับแรก แนวทางการรักษาความสัมพันธกับลูกคา คือ  

1) รูจักกาลเทศะ มีมารยาทดีออนนอมถอมตน พูดจามีสัมมาคารวะ ใหเกียรติลูกคา เพราะผูขาย 
ยอมเปนภาพลักษณที่ดีขององคกรนั้นๆ  

2) ใหความตอเนื่องในการบริการ เชน การใชโทรศัพท อีเมล หรือการใชสื่อสังคมออนไลนในการบริการ
ตางๆ 
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ประสงคที่จะทําประกันภัยทรัพยสินที่เปนสิ่งปลูกสราง อาคาร โรงงานหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ บริษัทที่รับประกันภัย
มีความจําเปนตองสํารวจภัย (Survey) กอนการรับประกันภัยซึ่งหากไดศึกษาขอมูลลูกคาไปกอนการนัดหมาย หรือ
การประชุมเพื่อการเสนอขายจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจในการทํางานอยางมืออาชีพได ขอมูลพื้นฐานของลูกคา 
เชน 

1)  ชื่อและที่อยูของลูกคา 
2)  สถานที่ตั้งทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
3)  รายละเอียดทรัพยสินและจํานวนเงินที่ตองการเอาประกันภัย 
4)  ความคุมครองที่ตองการเอาประกันภัย ความเสียหายสวนแรก (Deductible) ที่ตองรับผิดเอง 
5)  ลักษณะของสถานที่ตั้ง สิ่งแวดลอม สิ่งปลูกสราง ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของลูกคา  
6)  ประวัติการเอาประกันภัย เชน กรมธรรมประกันภัยที่ครอบครองอยูในปจจุบัน การถูกปฏิเสธการรับ

ประกันภัย หรือการถูกยกเลิกการรับประกันภัยในอดีต 
7)  ประวตัิการเกิดอุบัติเหตุ หรือประวัติการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
8)  รายละเอียดการมีสวนไดเสียในการเอาประกันภัย (Insurable Interest)  

 ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีความรูเร่ืองกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ 
การตอตานการสนับสนุนการเงินแกการกอการราย (anti-money laundering and Comgating the Financing of 
Terrorism: AML/CFT) โดยตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เปนตนไป บริษัทประกันวินาศภัยทุกแหงตองปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย (AML/CFT) โดยครบถวน มิฉะนั้น หากมีการตรวจสอบพบวาบริษัทใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมครบถวน 
กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจที่เก่ียวของจะตองรับโทษตามกฎหมายในฐานะผูกระทําการแทนบริษัท ซ่ึงมีการกําหนด
โทษไวทั้งทางแพงและอาญา 
 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (CDD: Customer Due Diligence) 
ออกโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ไดประกาศใชคูมือแนวปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน (KYC: Know Your 
Customer) (ศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซตสมาคมประกันวินาศภัยไทย (www.tgia.org) หรือสมาคมนายหนา
ประกันภัยไทย (www.ibathai.com)) 
 

2. การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา 
  โดยธรรมชาติของลูกคาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีความหลากหลาย เนื่องจากประเภทของธุรกิจ 
สภาพความเสี่ยงภัยทรัพยสินของลูกคา ความตองการเอาประกันภัยและความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของ
ลูกคาแตละรายมีความแตกตางกัน และหากทราบความตองการของลูกคาไดดียอมจะเปนประโยชนในการแนะนํา
กรมธรรมประกันภัยที่มีเงื่อนไขความคุมครองและอัตราเบี้ยประกันภัยไดเหมาะสมกับความตองการของลูกคา  
  2.1  การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

1) รวบรวมและศึกษาขอมูลของลูกคาที่ตองการไปพบ เพื่อแสดงถึงความเปนมืออาชีพที่ไดศึกษาขอมูล
ลูกคาไปกอนการเขาพบ 

2) ควรใชเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลลูกคาและนําเสนอการขายผลิตภัณฑดวยความทันสมัยเพื่อให
ลูกคาเกิดความประทับใจ 
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3) ไมควรสรางความรําคาญใหกับลูกคา ควรคิดเสมอวาการรักษาเวลาเปนเร่ืองสําคัญ ในการเขาพบ
ควรเรียนรูเทคนิคการพูดที่ดี เพื่อใหลูกคาเกิดความเขาใจและสนใจในการใหขอมูลระหวางกัน 
   หากมีลูกคาที่ประสงคจะใหนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑประกันวินาศภัย นั่นหมายความวาลูกคาไดใหความ
ไววางใจแลวเพราะขอมูลในการทําประกันวินาศภัยนั้นสําคัญมาก เชน รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสิน มูลคาทรัพยสิน 
เปนตน แตถาเปนการประกันภัยสุขภาพ ขอมูลเก่ียวกับประวัติการเจ็บปวยเปนสิ่งสําคัญที่ลูกคาตองเปดเผยเพื่อการ
พิจารณารับประกันภัย ซึ่งไมควรนําไปเปดเผยที่ใด ทั้งนี้ควรคิดเสมอวาเปนการรักษาจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติตอ
ลูกคา  
  2.2  เทคนิคการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  

1)  การเปดเผยตนเอง (Self-disclosure) หมายถึง การเปดเผยใหผูอ่ืนรูถึงความรูสึก หรือปฏิกิริยาที่
ตนเองมีตอเหตุการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน การเปดเผยตนเองไมไดหมายถึงการบอกถึงประวัติหรือเร่ืองราวในอดีตของ
ตนเอง แตเร่ืองราวในอดีตก็อาจจะชวยใหบุคคลอ่ืนเขาใจสาเหตุหรือที่มาของความรูสึกที่มีตอเหตุการณนั้นๆ การ
เปดเผยตนเองของตัวแทนประกันวินาศภัยมีผลดีตอการสรางและคงไวซึ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลหลายประการ 

2)  ความไววางใจซึ่งกันและกัน ความไววางใจ (Trust) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลใหงอกงาม วิกฤตการณสําคัญที่สุดที่เกิดข้ึนในสัมพันธภาพคือ ความไมสามารถในการไววางใจซึ่งกัน 
และกัน ระดับความไววางใจเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาข้ึนอยูกับการกระทําของบุคคลทั้งสองฝาย และความ
ไววางใจเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดยากแตทําลายไดงาย ในสัมพันธภาพระหวางบุคคล ความไววางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ การไมไววางใจเลยและไววางใจในทุกโอกาสเปนการไววางใจที่ไมเหมาะสม  

ความไววางใจจะเกิดข้ึนตอเมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยทําใหลูกคามั่นใจวาเขาไดรับประโยชนจาก 
การเปดเผยตนเอง การที่บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การชวยเหลือสนับสนุน และการเยี่ยมเยียนจะทําใหเกิด
ความไวใจมากข้ึน  

3)  การสื่อสารและทักษะการสื่อสารเพ่ือความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที่
สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง ชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจตอกัน และสานตอเร่ืองราวที่สื่อสารระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญของการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ไดแก ทักษะการฟง การทวนเนื้อความ การสะทอน
ความรูสึก และการถามคําถาม  
 2.3  การรักษาความสัมพันธกับลูกคา เนื่องจากความคุมครองของผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีระยะเวลา 1 ป 
ซ่ึงในระหวางปที่คุมครอง ลูกคาอาจมีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนเนื่องจากทรัพยสินเกิดความเสียหาย หรือหาก
ลูกคาซื้อกรมธรรมประกันภัยสุขภาพมีความจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หากตัวแทนประกันวินาศภัย 
มีการติดตอกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและเมื่อกรมธรรมประกันภัยใกลครบกําหนดตอ
อายุสัญญา ลูกคาจะนึกถึงผูใหบริการเปนลําดับแรก แนวทางการรักษาความสัมพันธกับลูกคา คือ  

1) รูจักกาลเทศะ มีมารยาทดีออนนอมถอมตน พูดจามีสัมมาคารวะ ใหเกียรติลูกคา เพราะผูขาย 
ยอมเปนภาพลักษณที่ดีขององคกรนั้นๆ  

2) ใหความตอเนื่องในการบริการ เชน การใชโทรศัพท อีเมล หรือการใชสื่อสังคมออนไลนในการบริการ
ตางๆ 
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3) ใหความรูความเขาใจในผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ซื้อไดอยางตอเนื่อง เพื่อมีโอกาสไดขยายการซื้อ
ความคุมครองเพิ่ม หรือหากลูกคามีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็สามารถใหความรู หรือแนะนําวิธีลดความเสี่ยงภัย
เบื้องตนได 

4) ใหบริการการสื่อสารที่รวดเร็ว ศึกษาหาแนวทางในการใหการบริการดานตางๆ อยางครบวงจร เชน
การใชระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการทํางาน หรือระบบสมารทโฟน เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตาม
ประสานงานตางๆ กับบริษัทประกันวินาศภัย เชน เจรจานัดหมายหรือตกลงเก่ียวกับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

5) ทํากิจกรรมรวมกัน เชน งานเลี้ยง การแขงกีฬา หรืองานสังสรรคที่จําเปนเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน 

6) รักษาความลับของลูกคา ไมเปดเผยขอมูลของลูกคา เวนแตเพื่อการจัดการดานการทําประกันภัย
หรือตามขอกําหนดดานกฎหมาย 
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เรื่องที่ 3.4  
การใหคําแนะนําดานการทําประกันวินาศภัย 
   
  
 ตัวแทนประกันวินาศภัยจําเปนตองรูและเขาใจในประเภทของการประกันวินาศภัยกอนที่จะทําการแนะนํา
ผลิตภัณฑใหแกลูกคา  
 

1. ประเภทของการประกันวินาศภัย 
 การแบงประเภทของการประกันวินาศภัยแบงไดหลายรูปแบบ โดยสามารถแบงประเภทตามวัตถุที ่
เอาประกันภัย แบงตามลักษณะของผูเอาประกันภัย และตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนี้  
 1.1  การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย มี 3 ประเภท ไดแก 

1)  การประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคล (Personal Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่ให
ความคุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอชีวิตและรางกาย และอนามัยของบุคคลที่ไดทําประกันภัยไว เชน การ
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ เปนตน 

2)  การประกันภัยที่เก่ียวกับทรัพยสิน (Property Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่
ใหความคุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอทรัพยสินที่ไดทําประกันภัยไว เชน การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยรถยนต การประกันภัยสําหรับเงิน  
เปนตน 

3)  การประกันภัยที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง ประเภทการ
ประกันวินาศภัยที่ใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลที่ไดทําประกันภัยไว ในกรณีที่ผูเอาประกันไป
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน หรือความเสียหายทางการเงินของบุคคลภายนอก เชน การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร เปนตน  
 1.2  การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผูเอาประกันภัย มี 2 ประเภท ไดแก 

1)  การประกันภัยสวนบคุคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ตางๆ โดยผูเอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเอง 

2)  การประกันภัยสําหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปน
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ตองการความคุมครองความเสี่ยงภัยตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งทรัพยสิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดตางๆ ตามลักษณะของผูเอาประกันภัย  
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3) ใหความรูความเขาใจในผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ซื้อไดอยางตอเนื่อง เพื่อมีโอกาสไดขยายการซื้อ
ความคุมครองเพิ่ม หรือหากลูกคามีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็สามารถใหความรู หรือแนะนําวิธีลดความเสี่ยงภัย
เบื้องตนได 

4) ใหบริการการสื่อสารที่รวดเร็ว ศึกษาหาแนวทางในการใหการบริการดานตางๆ อยางครบวงจร เชน
การใชระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการทํางาน หรือระบบสมารทโฟน เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตาม
ประสานงานตางๆ กับบริษัทประกันวินาศภัย เชน เจรจานัดหมายหรือตกลงเก่ียวกับการชดใชคาสินไหมทดแทน 

5) ทํากิจกรรมรวมกัน เชน งานเลี้ยง การแขงกีฬา หรืองานสังสรรคที่จําเปนเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน 

6) รักษาความลับของลูกคา ไมเปดเผยขอมูลของลูกคา เวนแตเพื่อการจัดการดานการทําประกันภัย
หรือตามขอกําหนดดานกฎหมาย 
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เรื่องที่ 3.4  
การใหคําแนะนําดานการทําประกันวินาศภัย 
   
  
 ตัวแทนประกันวินาศภัยจําเปนตองรูและเขาใจในประเภทของการประกันวินาศภัยกอนที่จะทําการแนะนํา
ผลิตภัณฑใหแกลูกคา  
 

1. ประเภทของการประกันวินาศภัย 
 การแบงประเภทของการประกันวินาศภัยแบงไดหลายรูปแบบ โดยสามารถแบงประเภทตามวัตถุที่ 
เอาประกันภัย แบงตามลักษณะของผูเอาประกันภัย และตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย ดังนี้  
 1.1  การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุที่เอาประกันภัย มี 3 ประเภท ไดแก 

1)  การประกันภัยที่เก่ียวกับบุคคล (Personal Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่ให
ความคุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอชีวิตและรางกาย และอนามัยของบุคคลที่ไดทําประกันภัยไว เชน การ
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ เปนตน 

2)  การประกันภัยที่เก่ียวกับทรัพยสิน (Property Insurance) หมายถึง ประเภทการประกันวินาศภัยที่
ใหความคุมครองสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอทรัพยสินที่ไดทําประกันภัยไว เชน การประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยรถยนต การประกันภัยสําหรับเงิน  
เปนตน 

3)  การประกันภัยที่เก่ียวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) หมายถึง ประเภทการ
ประกันวินาศภัยที่ใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายของบุคคลที่ไดทําประกันภัยไว ในกรณีที่ผูเอาประกันไป
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน หรือความเสียหายทางการเงินของบุคคลภายนอก เชน การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร เปนตน  
 1.2  การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามลักษณะของผูเอาประกันภัย มี 2 ประเภท ไดแก 

1)  การประกันภัยสวนบคุคล (Personal Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปนบุคคล
ธรรมดา ซึ่งครอบคลุมทั้งการประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งชีวิต รางกาย อนามัย และทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ตางๆ โดยผูเอาประกันภัยรายหนึ่งสามารถเลือกเอาประกันภัยไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาความเสี่ยงภัยของตนเอง 

2)  การประกันภัยสําหรับธุรกิจ (Commercial Line Insurance) การประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยเปน
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ตองการความคุมครองความเสี่ยงภัยตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประกันภัยที่ใหความคุมครองทั้งทรัพยสิน ธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งความรับผิดตางๆ ตามลักษณะของผูเอาประกันภัย  
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1.3  การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย  
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดไว 4 ประเภท ไดแก (1) การประกันอัคคีภัย  
(2) การประกันภัยรถยนต (3) การประกันภัยทางทะเลและขนสง และ (4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
 

2. แนวทางการใหคําแนะนําและจัดทําผลติภัณฑประกันวินาศภัยใหกับลกูคา 
 เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยไดศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และสามารถนําเสนอขายใหกับ 
ผูมุงหวัง เชน ลูกคามีโครงการจะเปดโรงงานผลิตสินคาอยางหนึ่งข้ึนมาใหม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรพิจารณา
เลือกสรรผลิตภัณฑประกันวินาศภัยขางตนใหเหมาะสม และสามารถรองรับความเสี่ยงภัยใหไดมากที่สุด เนื่องจาก
ลูกคาที่ประสงคจะซื้อความคุมครองการประกันวินาศภัยโดยแทจริงแลว อาจจะไมทราบวาจะซื้อความคุมครองแบบ
ไหนที่เหมาะสม วงเงินเอาประกันภัยเทาไร ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมั่นใจวาไดใหขอมูลที่เหมาะสมเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัยที่ถูกตอง และในรูปแบบที่เขาใจงาย เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง การใหขอมูลแก
ลูกคานั้นตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีการนําเสนออยางชัดเจน เปนธรรม และไมชักนําในทางที่ผิด โดยใชภาษา 
ที่สามารถเขาใจไดงาย ขอมูลผลิตภัณฑควรเปนลายลักษณอักษร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่แสดงภาพใหชัดเจน ควรมุงเนน 
เร่ืองคุณภาพของการเผยแพรผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมากกวาปริมาณของการเผยแพร และเอกสารประกอบการ
เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัยดวย 
 2.1 ขอมูลหลักของการประกันวินาศภัย การเปดเผยลักษณะของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ควรนําเสนอ
ขอมูลหลัก ไดแก 

1)  ชื่อบริษัทประกันภัย รูปแบบการประกอบธุรกิจ และกลุมธุรกิจที่เก่ียวของ 
2)  ประเภทของสัญญาประกันภัยที่นําเสนอ รวมถึงผลประโยชนของกรมธรรม  
3)  คาเบี้ยประกันภัย วันครบกําหนดการจายเบี้ยประกันภัย รวมถึงผลของการจายเบี้ยประกันภัยชา

หรือไมจายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการซื้อกรมธรรมประกันภัยรวมกับสินคาหรือบริการอ่ืน การปฏิบัติที่ถูกตองคือ 
การเปดเผยเบี้ยประกันภัยสําหรับแตละผลประโยชนแยกจากราคาสินคาอ่ืน และดูวาจําเปนตองซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยดวยหรือไม  

4)  คาใชจายที่ตองหักจากหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัย และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ลูกคาตองจาย (หากมี)  
5)  วันเร่ิมความคุมครองและสิ้นสุดความคุมครอง  
6)  คําอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและขอยกเวน  

2.2 ขอยกเวนหรือขอจํากัด ตัวแทนประกันวินาศภัยควรคํานึงถึงขอยกเวน หรือขอจํากัดที่เก่ียวของกับ
ลักษณะและผลประโยชนที่สําคัญของกรมธรรมประกันภัย และปจจัยที่มีผลกระทบตอผลประโยชน ตัวอยางขอยกเวน
หรือขอจํากัดที่สําคัญไดแก  

1)  การชําระเงินที่มีกําหนดระยะเวลา (Deferred Payment Periods) 
2)  ขอยกเวนเงื่อนไขบางขอ โรคภัย หรืออาการปวยที่เปนอยูแลว  
3)  ชวงหยุดชาํระเงิน (Moratorium Periods)  
4)  ขอจํากัดในปริมาณเงินคุมครอง  
5)  ขอจํากัดเก่ียวกับชวงเวลาในการจายผลประโยชน 
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6)  ขอจํากัดในสิทธิการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เชน อายุ ถ่ินทีอ่ยู หรือ สถานะภาพการจางงาน 
7)  สวนเกิน (Excesses) 

 2.3 คําแนะนําเพ่ิมเติม ตัวแทนประกันวินาศภัยไมเสนอการทําประกันภัยซ้ําซอน ตองอธิบายใหลูกคาเกิด
ความเขาใจเพื่อลดขอโตแยงในการชดใชคาสินไหมทดแทน โดยตัวแทนประกันวินาศภัยตองแนะนํา และไมเสนอขาย
แกลูกคาเพื่อทําประกันภัยซ้ําซอนโดยเห็นแกประโยชนสวนตน ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัทรับประกันวินาศภัย
ทราบถึงการทําประกันภัยไวแลว และควรแจงเปนหนังสือวาไดมีการทําประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอ่ืนที่ใหความ
คุมครองในภัยเดียวกัน ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายปรากฏเปนทรัพยสินรายเดียวกัน บริษัทเหลานั้นจะรวมเฉลี่ยชดใช
คาสินไหมทดแทนไมเกินกวาสวนเฉลี่ยของตน  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

1.3  การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามประเภทใบอนุญาตของธุรกิจประกันวินาศภัย  
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดไว 4 ประเภท ไดแก (1) การประกันอัคคีภัย  
(2) การประกันภัยรถยนต (3) การประกันภัยทางทะเลและขนสง และ (4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
 

2. แนวทางการใหคําแนะนําและจัดทําผลติภัณฑประกันวินาศภัยใหกับลกูคา 
 เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยไดศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และสามารถนําเสนอขายใหกับ 
ผูมุงหวัง เชน ลูกคามีโครงการจะเปดโรงงานผลิตสินคาอยางหนึ่งข้ึนมาใหม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรพิจารณา
เลือกสรรผลิตภัณฑประกันวินาศภัยขางตนใหเหมาะสม และสามารถรองรับความเสี่ยงภัยใหไดมากที่สุด เนื่องจาก
ลูกคาที่ประสงคจะซื้อความคุมครองการประกันวินาศภัยโดยแทจริงแลว อาจจะไมทราบวาจะซื้อความคุมครองแบบ
ไหนที่เหมาะสม วงเงินเอาประกันภัยเทาไร ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมั่นใจวาไดใหขอมูลที่เหมาะสมเก่ียวกับ
กรมธรรมประกันภัยที่ถูกตอง และในรูปแบบที่เขาใจงาย เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง การใหขอมูลแก
ลูกคานั้นตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีการนําเสนออยางชัดเจน เปนธรรม และไมชักนําในทางที่ผิด โดยใชภาษา 
ที่สามารถเขาใจไดงาย ขอมูลผลิตภัณฑควรเปนลายลักษณอักษร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่แสดงภาพใหชัดเจน ควรมุงเนน 
เร่ืองคุณภาพของการเผยแพรผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมากกวาปริมาณของการเผยแพร และเอกสารประกอบการ
เสนอขายจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัยดวย 
 2.1 ขอมูลหลักของการประกันวินาศภัย การเปดเผยลักษณะของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ควรนําเสนอ
ขอมูลหลัก ไดแก 

1)  ชื่อบริษัทประกันภัย รูปแบบการประกอบธุรกิจ และกลุมธุรกิจที่เก่ียวของ 
2)  ประเภทของสัญญาประกันภัยที่นําเสนอ รวมถึงผลประโยชนของกรมธรรม  
3)  คาเบี้ยประกันภัย วันครบกําหนดการจายเบี้ยประกันภัย รวมถึงผลของการจายเบี้ยประกันภัยชา

หรือไมจายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการซื้อกรมธรรมประกันภัยรวมกับสินคาหรือบริการอ่ืน การปฏิบัติที่ถูกตองคือ 
การเปดเผยเบี้ยประกันภัยสําหรับแตละผลประโยชนแยกจากราคาสินคาอ่ืน และดูวาจําเปนตองซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยดวยหรือไม  

4)  คาใชจายที่ตองหักจากหรือเพิ่มจากเบี้ยประกันภัย และคาใชจายอ่ืนๆ ที่ลูกคาตองจาย (หากมี)  
5)  วันเร่ิมความคุมครองและสิ้นสุดความคุมครอง  
6)  คําอธิบายความเสี่ยงที่รับประกันในสัญญาและขอยกเวน  

2.2 ขอยกเวนหรือขอจํากัด ตัวแทนประกันวินาศภัยควรคํานึงถึงขอยกเวน หรือขอจํากัดที่เก่ียวของกับ
ลักษณะและผลประโยชนที่สําคัญของกรมธรรมประกันภัย และปจจัยที่มีผลกระทบตอผลประโยชน ตัวอยางขอยกเวน
หรือขอจํากัดที่สําคัญไดแก  

1)  การชําระเงินที่มีกําหนดระยะเวลา (Deferred Payment Periods) 
2)  ขอยกเวนเงื่อนไขบางขอ โรคภัย หรืออาการปวยที่เปนอยูแลว  
3)  ชวงหยุดชาํระเงิน (Moratorium Periods)  
4)  ขอจํากัดในปริมาณเงินคุมครอง  
5)  ขอจํากัดเก่ียวกับชวงเวลาในการจายผลประโยชน 
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6)  ขอจํากัดในสิทธิการเรียกรองคาสินไหมทดแทน เชน อายุ ถ่ินทีอ่ยู หรือ สถานะภาพการจางงาน 
7)  สวนเกิน (Excesses) 

 2.3 คําแนะนําเพ่ิมเติม ตัวแทนประกันวินาศภัยไมเสนอการทําประกันภัยซ้ําซอน ตองอธิบายใหลูกคาเกิด
ความเขาใจเพื่อลดขอโตแยงในการชดใชคาสินไหมทดแทน โดยตัวแทนประกันวินาศภัยตองแนะนํา และไมเสนอขาย
แกลูกคาเพื่อทําประกันภัยซ้ําซอนโดยเห็นแกประโยชนสวนตน ผูเอาประกันภัยจะตองแจงใหบริษัทรับประกันวินาศภัย
ทราบถึงการทําประกันภัยไวแลว และควรแจงเปนหนังสือวาไดมีการทําประกันภัยไวกับบริษัทประกันภัยอ่ืนที่ใหความ
คุมครองในภัยเดียวกัน ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายปรากฏเปนทรัพยสินรายเดียวกัน บริษัทเหลานั้นจะรวมเฉลี่ยชดใช
คาสินไหมทดแทนไมเกินกวาสวนเฉลี่ยของตน  

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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3-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 3.5  
กรณีศึกษาการเสนอขาย และการใหคําแนะนําในการทํา 
ประกันวินาศภัย 
   
  
 การเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยตองทําความเขาใจวาแตละผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยเหมาะสมกับลูกคาประเภทใด เพราะการใหคําแนะนําที่ไมถูกตองจะทําใหลูกคาไมไดรับความคุมครองที่ดี 
หรือหากเกิดการเรียกรองชดใชคาสินไหมทดแทน ลูกคาก็ไมสามารถเรียกรองได หรืออาจทําใหลูกคาชําระเบี้ย
ประกันภัยสูงเกินไป ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและทําความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัยอยาง
ถูกตอง  
  สําหรับอัตราเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปอาจเปนการยากที่ผูซื้อประกันวินาศภัยจะทราบไดวาอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ตนเองไดรับจากผูรับประกันภัยนั้นเหมาะสมหรือไม ตามปกติผูซื้อประกันวินาศภัยอาจจะเปรียบเทียบอัตราเบี้ย
ประกันภัยจากผูรับประกันวินาศภัยหลายรายสําหรับผลิตภัณฑประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน แตอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เทากันนั้นไมไดหมายความวาความคุมครองจะเทากันไปดวย นอกจากนั้น สําหรับการประกันวินาศภัย
ประเภทหนึ่งๆ ที่มีความคุมครองเหมือนกัน อาจจะมีจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่
แตกตางกันได ซึ่งทําใหกรมธรรมประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ํากวาจะมีจํานวนเงินที่ผูรับประกันภัยตองรับผิด
ต่ํากวาได ดังนั้น หากไมใชการประกันวินาศภัยที่เปนการประกันวินาศภัยภาคบังคับโดยกฎหมายซึ่งมีจํานวนเงิน 
เอาประกันภัย ความคุมครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทุกรายตองใชเหมือนกันแลว ผูซื้อประกันภัย
จําเปนตองศึกษาหาความรูหรือพึ่งพาบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีศึกษาการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาเต็มท่ีแทจริง สําหรับกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 
อันประกอบดวยกรมธรรมประกันอัคคีภัยท่ัวไป และกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
เปรียบเทียบกับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยูอาศัย และกรมธรรมประกันอัคคีภัยท่ีอยูอาศัย
แบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) 
 ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน ประเภทกรมธรรมประกันอัคคีภัยกับกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน ซึ่งใหความคุมครองภัยไฟไหมเปนภัยคุมครองพื้นฐานนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแนะนําใหผูขอ 
เอาประกันภัยกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใหเต็มมูลคาที่แทจริง หรือมูลคาสรางใหม
ตั้งแตแรกในเวลาที่เอาประกันภัย โดยไมควรกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงหรือต่ําเกินไป จะใหประโยชนสูงสุด
กับผูเอาประกันภัยกรณีทรัพยสินเกิดความเสียหายสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดเสมือนหนึ่งไมเกิดเหตุ 
  การประกันภัยสูงกวามูลคา (Over Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงกวามูลคาที่
แทจริงของทรัพยสินนั้น ผลของการประกันภัยสูงกวามูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยทําใหผูเอาประกันภัยไดรับ 
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คาสินไหมทดแทนตามมูลคาที่แทจริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทาํใหผูเอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัย 
ในสวนที่เกินกวามูลคาทรัพยสนิแทจริงโดยเปลาประโยชน  
 การประกันภัยต่ํากวามูลคา (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยนอยกวา
มูลคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น ผลของการประกันภัยต่ํากวามูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยจะถือวาผูเอาประกันภัย
จะตองแบกรับความเสียหายไวเองในสวนที่ทําประกันภัยไวไมเต็มมูลคา ทําใหผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทน
นอยกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงตามหลักการเฉลี่ย  
 สําหรับกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินดังกลาวแลว คําวา “การประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง (Under 
Insurance)” เปนเงื่อนไขที่มีความหมายถึงการตรวจสอบมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสียหายวา สูงหรือต่ํากวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว ถามูลคาที่แทจริงนั้นสูงกวา ถือวาผูขอเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบสําหรับสวนตางนั้นเอง 
  หากผูขอเอาประกันภัยเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนดังกลาวมาแลวขางตน ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ควรวิเคราะหสถานการณตางๆ เพื่อใหผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบถึงผลลัพธที่อาจจะไดรับ ดังตัวอยางตอไปนี้  
  ถาสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยมีมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัย อยูที่ 1,000,000 บาท และผูขอ
เอาประกันภัยประสงคจะทําประกันภัยเพียง 700,000 บาท  
  1. กรณีการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริง สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
  เนื่องจากทั้งสองกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขที่คลายคลึงกันมาก จึงขอกลาวรวมในคราวเดียวกัน  
   เงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายข้ึนแกทรัพยสินที ่
เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว ใหถือวา ผูเอาประกันภัยเปน
ผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ย
สําหรับความเสียหายนั้นไปตามสวนทุกๆ รายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการ
โดยผูรับประกันภัยจะทําการชดใชคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายนั้นในแตละรายการ ตามหลักการตอไปนี”้ 
 
 
 
                       
 

 
 
 
 
  กรณีการออกกรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไวเพียงจํานวนเงินเอาประกันภัย 700,000 
บาทเทานั้น โดยมิไดแถลงมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัยเอาไวดวย 
 
 
 
 
 
 

-  ความเสียหายสวนแรก (ถามี) 
   จํานวนเงินเอาประกันภัย         
มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน ณ  
   เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภัย 
      จะชดใช 

= ×  มูลคาความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรูจกัลูกคา และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย     3-23 

คาสินไหมทดแทนตามมูลคาที่แทจริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทาํใหผูเอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัย 
ในสวนที่เกินกวามูลคาทรัพยสนิแทจริงโดยเปลาประโยชน  
 การประกันภัยต่ํากวามูลคา (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยนอยกวา
มูลคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น ผลของการประกันภัยต่ํากวามูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยจะถือวาผูเอาประกันภัย
จะตองแบกรับความเสียหายไวเองในสวนที่ทําประกันภัยไวไมเต็มมูลคา ทําใหผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทน
นอยกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงตามหลักการเฉลี่ย  
 สําหรับกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินดังกลาวแลว คําวา “การประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง (Under 
Insurance)” เปนเงื่อนไขที่มีความหมายถึงการตรวจสอบมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสียหายวา สูงหรือต่ํากวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว ถามูลคาที่แทจริงนั้นสูงกวา ถือวาผูขอเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบสําหรับสวนตางนั้นเอง 
  หากผูขอเอาประกันภัยเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนดังกลาวมาแลวขางตน ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ควรวิเคราะหสถานการณตางๆ เพื่อใหผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบถึงผลลัพธที่อาจจะไดรับ ดังตัวอยางตอไปนี้  
  ถาสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยมีมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัย อยูที่ 1,000,000 บาท และผูขอ
เอาประกันภัยประสงคจะทําประกันภัยเพียง 700,000 บาท  
  1. กรณีการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริง สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
  เนื่องจากทั้งสองกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขที่คลายคลึงกันมาก จึงขอกลาวรวมในคราวเดียวกัน  
   เงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายข้ึนแกทรัพยสินที ่
เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว ใหถือวา ผูเอาประกันภัยเปน
ผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ย
สําหรับความเสียหายนั้นไปตามสวนทุกๆ รายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการ
โดยผูรับประกันภัยจะทําการชดใชคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายนั้นในแตละรายการ ตามหลักการตอไปนี”้ 
 
 
 
                       
 

 
 
 
 
  กรณีการออกกรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไวเพียงจํานวนเงินเอาประกันภัย 700,000 
บาทเทานั้น โดยมิไดแถลงมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัยเอาไวดวย 
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3-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 3.5  
กรณีศึกษาการเสนอขาย และการใหคําแนะนําในการทํา 
ประกันวินาศภัย 
   
  
 การเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยตองทําความเขาใจวาแตละผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยเหมาะสมกับลูกคาประเภทใด เพราะการใหคําแนะนําที่ไมถูกตองจะทําใหลูกคาไมไดรับความคุมครองที่ดี 
หรือหากเกิดการเรียกรองชดใชคาสินไหมทดแทน ลูกคาก็ไมสามารถเรียกรองได หรืออาจทําใหลูกคาชําระเบี้ย
ประกันภัยสูงเกินไป ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงควรศึกษาและทําความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัยอยาง
ถูกตอง  
  สําหรับอัตราเบี้ยประกันภัย โดยทั่วไปอาจเปนการยากที่ผูซื้อประกันวินาศภัยจะทราบไดวาอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ตนเองไดรับจากผูรับประกันภัยนั้นเหมาะสมหรือไม ตามปกติผูซื้อประกันวินาศภัยอาจจะเปรียบเทียบอัตราเบี้ย
ประกันภัยจากผูรับประกันวินาศภัยหลายรายสําหรับผลิตภัณฑประกันวินาศภัยประเภทเดียวกัน แตอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่เทากันนั้นไมไดหมายความวาความคุมครองจะเทากันไปดวย นอกจากนั้น สําหรับการประกันวินาศภัย
ประเภทหนึ่งๆ ที่มีความคุมครองเหมือนกัน อาจจะมีจํานวนเงินเอาประกันภัยหรือจํานวนเงินจํากัดความรับผิดที่
แตกตางกันได ซึ่งทําใหกรมธรรมประกันภัยที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ํากวาจะมีจํานวนเงินที่ผูรับประกันภัยตองรับผิด
ต่ํากวาได ดังนั้น หากไมใชการประกันวินาศภัยที่เปนการประกันวินาศภัยภาคบังคับโดยกฎหมายซึ่งมีจํานวนเงิน 
เอาประกันภัย ความคุมครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่ผูรับประกันภัยทุกรายตองใชเหมือนกันแลว ผูซื้อประกันภัย
จําเปนตองศึกษาหาความรูหรือพึ่งพาบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

กรณีศึกษาการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาเต็มท่ีแทจริง สําหรับกรมธรรมประกันภัยทรัพยสิน 
อันประกอบดวยกรมธรรมประกันอัคคีภัยท่ัวไป และกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
เปรียบเทียบกับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยูอาศัย และกรมธรรมประกันอัคคีภัยท่ีอยูอาศัย
แบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) 
 ในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน ประเภทกรมธรรมประกันอัคคีภัยกับกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน ซึ่งใหความคุมครองภัยไฟไหมเปนภัยคุมครองพื้นฐานนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรแนะนําใหผูขอ 
เอาประกันภัยกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัยใหเต็มมูลคาที่แทจริง หรือมูลคาสรางใหม
ตั้งแตแรกในเวลาที่เอาประกันภัย โดยไมควรกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยใหสูงหรือต่ําเกินไป จะใหประโยชนสูงสุด
กับผูเอาประกันภัยกรณีทรัพยสินเกิดความเสียหายสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดเสมือนหนึ่งไมเกิดเหตุ 
  การประกันภัยสูงกวามูลคา (Over Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงกวามูลคาที่
แทจริงของทรัพยสินนั้น ผลของการประกันภัยสูงกวามูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยทําใหผูเอาประกันภัยไดรับ 
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คาสินไหมทดแทนตามมูลคาที่แทจริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทาํใหผูเอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัย 
ในสวนที่เกินกวามูลคาทรัพยสนิแทจริงโดยเปลาประโยชน  
 การประกันภัยต่ํากวามูลคา (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยนอยกวา
มูลคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น ผลของการประกันภัยต่ํากวามูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยจะถือวาผูเอาประกันภัย
จะตองแบกรับความเสียหายไวเองในสวนที่ทําประกันภัยไวไมเต็มมูลคา ทําใหผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทน
นอยกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงตามหลักการเฉลี่ย  
 สําหรับกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินดังกลาวแลว คําวา “การประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง (Under 
Insurance)” เปนเงื่อนไขที่มีความหมายถึงการตรวจสอบมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสียหายวา สูงหรือต่ํากวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว ถามูลคาที่แทจริงนั้นสูงกวา ถือวาผูขอเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบสําหรับสวนตางนั้นเอง 
  หากผูขอเอาประกันภัยเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนดังกลาวมาแลวขางตน ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ควรวิเคราะหสถานการณตางๆ เพื่อใหผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบถึงผลลัพธที่อาจจะไดรับ ดังตัวอยางตอไปนี้  
  ถาสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยมีมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัย อยูที่ 1,000,000 บาท และผูขอ
เอาประกันภัยประสงคจะทําประกันภัยเพียง 700,000 บาท  
  1. กรณีการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริง สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
  เนื่องจากทั้งสองกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขที่คลายคลึงกันมาก จึงขอกลาวรวมในคราวเดียวกัน  
   เงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายข้ึนแกทรัพยสินที ่
เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว ใหถือวา ผูเอาประกันภัยเปน
ผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ย
สําหรับความเสียหายนั้นไปตามสวนทุกๆ รายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการ
โดยผูรับประกันภัยจะทําการชดใชคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายนั้นในแตละรายการ ตามหลักการตอไปนี”้ 
 
 
 
                       
 

 
 
 
 
  กรณีการออกกรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไวเพียงจํานวนเงินเอาประกันภัย 700,000 
บาทเทานั้น โดยมิไดแถลงมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัยเอาไวดวย 
 
 
 
 
 
 

-  ความเสียหายสวนแรก (ถามี) 
   จํานวนเงินเอาประกันภัย         
มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน ณ  
   เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภัย 
      จะชดใช 

= ×  มูลคาความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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คาสินไหมทดแทนตามมูลคาที่แทจริง ณ วันเวลาเกิดความเสียหาย ซึ่งจะทาํใหผูเอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัย 
ในสวนที่เกินกวามูลคาทรัพยสนิแทจริงโดยเปลาประโยชน  
 การประกันภัยต่ํากวามูลคา (Under Insurance) คือ การประกันภัยซึ่งจํานวนเงินเอาประกันภัยนอยกวา
มูลคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น ผลของการประกันภัยต่ํากวามูลคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยจะถือวาผูเอาประกันภัย
จะตองแบกรับความเสียหายไวเองในสวนที่ทําประกันภัยไวไมเต็มมูลคา ทําใหผูเอาประกันภัยไดรับคาสินไหมทดแทน
นอยกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงตามหลักการเฉลี่ย  
 สําหรับกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินดังกลาวแลว คําวา “การประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง (Under 
Insurance)” เปนเงื่อนไขที่มีความหมายถึงการตรวจสอบมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิด
ความเสียหายวา สูงหรือต่ํากวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว ถามูลคาที่แทจริงนั้นสูงกวา ถือวาผูขอเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบสําหรับสวนตางนั้นเอง 
  หากผูขอเอาประกันภัยเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนดังกลาวมาแลวขางตน ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ควรวิเคราะหสถานการณตางๆ เพื่อใหผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบถึงผลลัพธที่อาจจะไดรับ ดังตัวอยางตอไปนี้  
  ถาสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยมีมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัย อยูที่ 1,000,000 บาท และผูขอ
เอาประกันภัยประสงคจะทําประกันภัยเพียง 700,000 บาท  
  1. กรณีการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริง สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยทั่วไปและ
กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
  เนื่องจากทั้งสองกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขที่คลายคลึงกันมาก จึงขอกลาวรวมในคราวเดียวกัน  
   เงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริง “ในกรณีที่เกิดความเสียหายข้ึนแกทรัพยสินที ่
เอาประกันภัย และปรากฏวาทรัพยสินนั้นมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว ใหถือวา ผูเอาประกันภัยเปน
ผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกัน และในการคํานวณคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยจะตองรับภาระสวนเฉลี่ย
สําหรับความเสียหายนั้นไปตามสวนทุกๆ รายการ และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการ
โดยผูรับประกันภัยจะทําการชดใชคาสินไหมทดแทน สําหรับความเสียหายนั้นในแตละรายการ ตามหลักการตอไปนี”้ 
 
 
 
                       
 

 
 
 
 
  กรณีการออกกรมธรรมประกันภัยที่ผูรับประกันภัยระบุลอยๆ เอาไวเพียงจํานวนเงินเอาประกันภัย 700,000 
บาทเทานั้น โดยมิไดแถลงมูลคาที่แทจริง ณ วันที่ทําประกันภัยเอาไวดวย 
 
 
 
 
 
 

-  ความเสียหายสวนแรก (ถามี) 
   จํานวนเงินเอาประกันภัย         
มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน ณ  
   เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภัย 
      จะชดใช 

= ×  มูลคาความเสียหาย 
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3-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

  แนวทางในการวิเคราะห 
  แสดงตัวอยางที่ 1 กับตัวอยางที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบวา เมื่อไฟไหมกอใหเกิดความเสียหายบางสวนข้ึนแก 
สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้น ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่แตกตางกันไป หากมูลคาที่
แทจริงของสิ่งปลูกสราง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนกวาเดิม โดยที่มิใชเปนการเพิ่มเติม 
หรือการตอเติมสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้นแตประการใด 
  
 ตัวอยางที่ 1  

จํานวนเงินเอาประกันภัย    =  700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =  100,000 บาท  
หากมูลคาที่แทจริง ณ วนัที่เกิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม    =  700,000 บาท  
ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสตูร  

 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 

        =  700,000 100,000
700,000

×   

 คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (100%)   =  100,000 บาท  
 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (0%)   =           0  บาท  
  

ตัวอยางที่ 2  
จํานวนเงินเอาประกันภัย    =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาทีแ่ทจริงสูงข้ึน    =  1,000,000 บาท  

 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร  
 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 
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        =  700,000 100,000
1,000,000

×  

คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (70% ของ 100,000) =  70,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (30%) = 100,000 – 70,000 บาท 
      =  30,000 บาท  

 
 2. กรณีสําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
 สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยซึ่งมีความเสี่ยงภัยคอนขางต่ํา จึงมีเจตนารมณเพื่อ
ชวยเหลือผูเอาประกันภัย ดวยการกําหนดเงื่อนไขการประกันภัยต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริงไวเปนกรณีพิเศษวา 
 “ในกรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับรอยละ 70 หรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันในขณะเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยจะชดใชใหผูประกันภัยตามมูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริง (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) โดยไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มาใช
บังคับ 

แตหากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณะ
เกิดความเสียหาย ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่แตกตางกันกับมูลคาที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเขารวมรับภาระสวนเฉลี่ยความเสียหายไปตามสวน และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ 
ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไป ดังสูตรที่ใชในการคํานวณคาสินไหมทดแทนนี”้ คือ 
 
 
 
 
                       
 

 
 
 
  

 
อยางไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตภัยคุมครองพื้นฐานที่เปนภัย

ธรรมชาติ ผูรับประกันภัยจะไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชในการพิจารณาคํานวณคา
สินไหมทดแทน 

แนวทางในการวิเคราะห ดวยโจทยเดียวกันกับขางตน ผลลัพธตัวอยางที่ 3 ผูเอาประกันภัยจะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนแตกตางกันออกไปจากตัวอยางที่ 2 หากมูลคาที่แทจริง ณ วันที่เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลง
สูงข้ึนกวาเดิมเนื่องดวยเงื่อนไขการกําหนดไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มาใชบังคับ 
สําหรับกรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับรอยละ 70 หรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่ 

 
 
 

-  ความเสียหายสวนแรก (ถามี) 
   จํานวนเงินเอาประกันภัย         
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คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภยั 
ชดใชแตละรายการ 

= ×  มูลคาความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรูจกัลูกคา และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย     3-25 

 

        =  700,000 100,000
1,000,000

×  

คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (70% ของ 100,000) =  70,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (30%) = 100,000 – 70,000 บาท 
      =  30,000 บาท  
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ชวยเหลือผูเอาประกันภัย ดวยการกําหนดเงื่อนไขการประกันภัยต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริงไวเปนกรณีพิเศษวา 
 “ในกรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับรอยละ 70 หรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของ
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เกิดข้ึนจริง (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) โดยไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มาใช
บังคับ 
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3-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

  แนวทางในการวิเคราะห 
  แสดงตัวอยางที่ 1 กับตัวอยางที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบวา เมื่อไฟไหมกอใหเกิดความเสียหายบางสวนข้ึนแก 
สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้น ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่แตกตางกันไป หากมูลคาที่
แทจริงของสิ่งปลูกสราง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนกวาเดิม โดยที่มิใชเปนการเพิ่มเติม 
หรือการตอเติมสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้นแตประการใด 
  
 ตัวอยางที่ 1  

จํานวนเงินเอาประกันภัย    =  700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =  100,000 บาท  
หากมูลคาที่แทจริง ณ วนัที่เกิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม    =  700,000 บาท  
ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสตูร  

 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 

        =  700,000 100,000
700,000

×   

 คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (100%)   =  100,000 บาท  
 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (0%)   =           0  บาท  
  

ตัวอยางที่ 2  
จํานวนเงินเอาประกันภัย    =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาทีแ่ทจริงสูงข้ึน    =  1,000,000 บาท  

 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร  
 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 
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ทรัพยสินที่เอาประกันในขณะเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยจะชดใชใหผูประกันภัยตามมูลคาความเสียหายที่
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แตหากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณะ
เกิดความเสียหาย ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่แตกตางกันกับมูลคาที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเขารวมรับภาระสวนเฉลี่ยความเสียหายไปตามสวน และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ 
ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไป ดังสูตรที่ใชในการคํานวณคาสินไหมทดแทนนี”้ คือ 
 
 
 
 
                       
 

 
 
 
  

 
อยางไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตภัยคุมครองพื้นฐานที่เปนภัย

ธรรมชาติ ผูรับประกันภัยจะไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชในการพิจารณาคํานวณคา
สินไหมทดแทน 

แนวทางในการวิเคราะห ดวยโจทยเดียวกันกับขางตน ผลลัพธตัวอยางที่ 3 ผูเอาประกันภัยจะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนแตกตางกันออกไปจากตัวอยางที่ 2 หากมูลคาที่แทจริง ณ วันที่เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลง
สูงข้ึนกวาเดิมเนื่องดวยเงื่อนไขการกําหนดไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มาใชบังคับ 
สําหรับกรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับรอยละ 70 หรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่ 

 
 
 

-  ความเสียหายสวนแรก (ถามี) 
   จํานวนเงินเอาประกันภัย         
มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน ณ  
   เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภยั 
ชดใชแตละรายการ 

= ×  มูลคาความเสียหาย 

ของมูลค่าท่ีแท้จริงของทรัพย์สินท่ี

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรูจกัลูกคา และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย     3-25 

 

        =  700,000 100,000
1,000,000

×  

คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (70% ของ 100,000) =  70,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (30%) = 100,000 – 70,000 บาท 
      =  30,000 บาท  

 
 2. กรณีสําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
 สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยซ่ึงมีความเสี่ยงภัยคอนขางต่ํา จึงมีเจตนารมณเพื่อ
ชวยเหลือผูเอาประกันภัย ดวยการกําหนดเงื่อนไขการประกันภัยต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริงไวเปนกรณีพิเศษวา 
 “ในกรณีที่จํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับรอยละ 70 หรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันในขณะเกิดความเสียหาย ผูรับประกันภัยจะชดใชใหผูประกันภัยตามมูลคาความเสียหายที่
เกิดข้ึนจริง (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) โดยไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มาใช
บังคับ 

แตหากจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัยในขณะ
เกิดความเสียหาย ใหถือวาผูเอาประกันภัยเปนผูรับประกันภัยตนเองในสวนที่แตกตางกันกับมูลคาที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้น โดยเขารวมรับภาระสวนเฉลี่ยความเสียหายไปตามสวน และหากมีมากกวาหนึ่งรายการ 
ก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไป ดังสูตรที่ใชในการคํานวณคาสินไหมทดแทนนี”้ คือ 
 
 
 
 
                       
 

 
 
 
  

 
อยางไรก็ตาม หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินที่เอาประกันภัยภายใตภัยคุมครองพื้นฐานที่เปนภัย

ธรรมชาติ ผูรับประกันภัยจะไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงมาใชในการพิจารณาคํานวณคา
สินไหมทดแทน 

แนวทางในการวิเคราะห ดวยโจทยเดียวกันกับขางตน ผลลัพธตัวอยางที่ 3 ผูเอาประกันภัยจะไดรับการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนแตกตางกันออกไปจากตัวอยางที่ 2 หากมูลคาที่แทจริง ณ วันที่เกิดความเสียหายเปลี่ยนแปลง
สูงข้ึนกวาเดิมเนื่องดวยเงื่อนไขการกําหนดไมนําเงื่อนไขการประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มาใชบังคับ 
สําหรับกรณีจํานวนเงินเอาประกันภัยเทากับรอยละ 70 หรือมากกวารอยละ 70 ของมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่ 

 
 
 

-  ความเสียหายสวนแรก (ถามี) 
   จํานวนเงินเอาประกันภัย         
มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน ณ  
   เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภยั 
ชดใชแตละรายการ 

= ×  มูลคาความเสียหาย 

 

3-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

  แนวทางในการวิเคราะห 
  แสดงตัวอยางที่ 1 กับตัวอยางที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบวา เมื่อไฟไหมกอใหเกิดความเสียหายบางสวนข้ึนแก 
สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้น ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่แตกตางกันไป หากมูลคาที่
แทจริงของสิ่งปลูกสราง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนกวาเดิม โดยที่มิใชเปนการเพิ่มเติม 
หรือการตอเติมสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้นแตประการใด 
  
 ตัวอยางที่ 1  

จํานวนเงินเอาประกันภัย    =  700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =  100,000 บาท  
หากมูลคาที่แทจริง ณ วนัที่เกิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม    =  700,000 บาท  
ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสตูร  

 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 

        =  700,000 100,000
700,000

×   

 คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (100%)   =  100,000 บาท  
 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (0%)   =           0  บาท  
  

ตัวอยางที่ 2  
จํานวนเงินเอาประกันภัย    =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาทีแ่ทจริงสูงข้ึน    =  1,000,000 บาท  

 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร  
 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 

 

3-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

  แนวทางในการวิเคราะห 
  แสดงตัวอยางที่ 1 กับตัวอยางที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบวา เมื่อไฟไหมกอใหเกิดความเสียหายบางสวนข้ึนแก 
สิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้น ผูเอาประกันภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนที่แตกตางกันไป หากมูลคาที่
แทจริงของสิ่งปลูกสราง ณ วันที่เกิดความเสียหายคงเดิม หรือเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนกวาเดิม โดยที่มิใชเปนการเพิ่มเติม 
หรือการตอเติมสิ่งปลูกสรางที่เอาประกันภัยนั้นแตประการใด 
  
 ตัวอยางที่ 1  

จํานวนเงินเอาประกันภัย    =  700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =  100,000 บาท  
หากมูลคาที่แทจริง ณ วนัที่เกิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม    =  700,000 บาท  
ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสตูร  

 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 

        =  700,000 100,000
700,000

×   

 คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (100%)   =  100,000 บาท  
 ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (0%)   =           0  บาท  
  

ตัวอยางที่ 2  
จํานวนเงินเอาประกันภัย    =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหายทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาทีแ่ทจริงสูงข้ึน    =  1,000,000 บาท  

 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร  
 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

3-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย โดยใหผูรับประกันภัยชดใชใหแกผูเอาประกันภัยตามมูลคาความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนจริง (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) 

 
ตัวอยางที่ 3 
จํานวนเงินเอาประกันภัย   =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน  =    100,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาสูงข้ึน (100%)  =  1,000,000 บาท  
แปลงเปนสัดสวนรอยละเจ็ดสิบ (70%)  =  (1,000,000 X 70%)  
        =   700,000 บาท  

 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
 

      =  700,000 100,000
700,000

×  

คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (100%)    =  100,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (0%)     =              0 บาท  

  
 อยางไรก็ดี ถึงแมเงื่อนไขนี้ของกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยสามารถเอ้ือประโยชนใหไดอยูบางสําหรับ
ความเสียหายบางสวนดังตัวอยางขางตน แตหากเปนความเสียหายโดยสิ้นเชิงแลวผูเอาประกันภัยก็ยังมีภาระที่จะตอง
รับผิดชอบเอง สําหรับสวนตางเพิ่มสูงมากข้ึน ดังนี้ 
  

ตัวอยางที่ 4 
จํานวนเงินเอาประกันภัย  =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงจํานวนเงิน =  1,000,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาสูงข้ึน (100%) =  1,000,000 บาท  
แปลงเปนสัดสวนรอยละเจ็ดสิบ (70%) = (1,000,000 X 70%) 
      =     700,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การรูจกัลูกคา และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย     3-27 

 
 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 

       =  700,000 1,000,000
700,000

×  

      = 1,000,000  บาท 
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับสงูสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย (70%)  =  700,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง  (30%)  = 1,000,000 – 700,000 บาท  
      = 300,000 บาท 

 
 ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาทีท่ี่จะตองวิเคราะหสถานการณตางๆ ใหผูขอเอาเประกันภัยไดตระหนักกอนจะ
ทําประกันภัย ควรกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยใหเหมาะสมกับมูลคาทรัพยสินที่แทจริง จะทําใหผูเอาประกันภัยได
ประโยชนสูงสดุ 
 3.  กรณีสําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) 
 กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) กําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยต่ํากวามูลคาเต็มที่ที่แทจริงไดตั้งแตแรก โดยไมตองกังวลถึงเงื่อนไข “การประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง 
(Under Insurance)” ดังเชนกรมธรรมประกันภัยขางตนที่กลาวมาแลวซึ่งจะทําใหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
สําหรับสวนตาง หากปรากฏวา มูลคาเต็มที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหายสูงเกินกวา
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว เนื่องจากไดระบุไวอยางชัดแจงที่จะไมนําเงื่อนไขดังกลาวมาบังคับใช 
 การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มีลักษณะที่เรียกวา “การประกันภัยความ
เสียหายสวนแรก (First Loss Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัย (2560, น. 109) ใหความหมายวา 
หมายถึง “การประกันภัยทรัพยสินลักษณะหนึ่งที่ผูรับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจํานวนเงินเอาประกันภัย
ต่ํากวามูลคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น และผูรับประกันภัยจะจายคาเสียหายใหจนถึงจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว 
ความเสียหายที่เกินจากจํานวนเงินเอาประกันภัยไวนั้นผูเอาประกันภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเอง ทั้งนี้ ผูรับประกันภัย
จะไมนําหลักการเฉลี่ยคาเสียหายมาใช” กลาวคือ ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาความเสียหาย
จริง แตรวมกันแลวไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไวนั่นเอง 
 กรณีลักษณะของสิ่งปลูกสรางเปนคอนกรีตที่มิไดแถลงมูลคาเต็มที่แทจริง 1,000,000 บาท ณ วันที่ทํา
ประกันภัย แตไดกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก 300, 000 บาทเอาไว ตอมาถูกไฟไหมไดรับ
ความเสียหายบางสวนเปนเงิน 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 
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เอาประกันภัยในขณะเกิดความเสียหาย โดยใหผูรับประกันภัยชดใชใหแกผูเอาประกันภัยตามมูลคาความเสียหาย 
ที่เกิดข้ึนจริง (แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย) 

 
ตัวอยางที่ 3 
จํานวนเงินเอาประกันภัย   =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน  =    100,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาสูงข้ึน (100%)  =  1,000,000 บาท  
แปลงเปนสัดสวนรอยละเจ็ดสิบ (70%)  =  (1,000,000 X 70%)  
        =   700,000 บาท  

 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
 

      =  700,000 100,000
700,000

×  

คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ (100%)    =  100,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (0%)     =              0 บาท  

  
 อยางไรก็ดี ถึงแมเงื่อนไขนี้ของกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยสามารถเอ้ือประโยชนใหไดอยูบางสําหรับ
ความเสียหายบางสวนดังตัวอยางขางตน แตหากเปนความเสียหายโดยสิ้นเชิงแลวผูเอาประกันภัยก็ยังมีภาระที่จะตอง
รับผิดชอบเอง สําหรับสวนตางเพิ่มสูงมากข้ึน ดังนี้ 
  

ตัวอยางที่ 4 
จํานวนเงินเอาประกันภัย  =    700,000 บาท 
เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงจํานวนเงิน =  1,000,000 บาท  
ถา ณ เวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาสูงข้ึน (100%) =  1,000,000 บาท  
แปลงเปนสัดสวนรอยละเจ็ดสิบ (70%) = (1,000,000 X 70%) 
      =     700,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 
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 ผูรับประกันภัยจะชดใชใหตามสูตร 

 
                   จํานวนเงินเอาประกันภัย           
                                                           มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน  
         ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

 

       =  700,000 1,000,000
700,000

×  

      = 1,000,000  บาท 
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับสงูสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย (70%)  =  700,000 บาท  
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง  (30%)  = 1,000,000 – 700,000 บาท  
      = 300,000 บาท 

 
 ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาทีท่ี่จะตองวิเคราะหสถานการณตางๆ ใหผูขอเอาเประกันภัยไดตระหนักกอนจะ
ทําประกันภัย ควรกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยใหเหมาะสมกับมูลคาทรัพยสินที่แทจริง จะทําใหผูเอาประกันภัยได
ประโยชนสูงสดุ 
 3.  กรณีสําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) 
 กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) กําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยต่ํากวามูลคาเต็มที่ที่แทจริงไดตั้งแตแรก โดยไมตองกังวลถึงเงื่อนไข “การประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริง 
(Under Insurance)” ดังเชนกรมธรรมประกันภัยขางตนที่กลาวมาแลวซึ่งจะทําใหผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
สําหรับสวนตาง หากปรากฏวา มูลคาเต็มที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดความเสียหายสูงเกินกวา
จํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว เนื่องจากไดระบุไวอยางชัดแจงที่จะไมนําเงื่อนไขดังกลาวมาบังคับใช 
 การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยต่ํากวามูลคาที่แทจริงนี้มีลักษณะที่เรียกวา “การประกันภัยความ
เสียหายสวนแรก (First Loss Insurance)” ซึ่งพจนานุกรมศัพทประกันภัย (2560, น. 109) ใหความหมายวา 
หมายถึง “การประกันภัยทรัพยสินลักษณะหนึ่งที่ผูรับประกันภัยยอมรับการเอาประกันภัยโดยจํานวนเงินเอาประกันภัย
ต่ํากวามูลคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น และผูรับประกันภัยจะจายคาเสียหายใหจนถึงจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว 
ความเสียหายที่เกินจากจํานวนเงินเอาประกันภัยไวนั้นผูเอาประกันภัยจะเปนผูจายคาเสียหายเอง ทั้งนี้ ผูรับประกันภัย
จะไมนําหลักการเฉลี่ยคาเสียหายมาใช” กลาวคือ ผูรับประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาความเสียหาย
จริง แตรวมกันแลวไมเกินกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไวนั่นเอง 
 กรณีลักษณะของสิ่งปลูกสรางเปนคอนกรีตที่มิไดแถลงมูลคาเต็มที่แทจริง 1,000,000 บาท ณ วันที่ทํา
ประกันภัย แตไดกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก 300, 000 บาทเอาไว ตอมาถูกไฟไหมไดรับ
ความเสียหายบางสวนเปนเงิน 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

  คาสินไหมทดแทนท่ี 
ผูรับประกันภยัจะชดใช   

×  มูลคาความเสียหาย = 
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 แนวทางในการวิเคราะห 
 ตัวอยางที่ 5  

มูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)  =   1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก  =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน  =     100,000 บาท  
หากมูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม  =   1,000,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ =     100,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง =             0 บาท 

 
ตัวอยางที่ 6  
มูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)    =   1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถาเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาเต็มสูงข้ึน    =   1,200,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ   =     100,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง   =            0 บาท 

 
 จะเห็นไดวา กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบนี้มุงเนนที่รายยอย ซึ่งมีมูลคาแทจริงของสิ่งปลูกสราง 
ไมสูงมาก และใกลเคียงกับจํานวนเงินที่กําหนดไวดังกลาว จึงไมเหมาะกับสิ่งปลูกสรางที่มีมูลคาสูงมาก เพราะไมอาจ
ชวยชดใชเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดเหตุข้ึนมาเลย โดยเฉพาะหากยิ่งเกิดความ
เสียหายโดยสิ้นเชิงข้ึนมา ยิ่งจะสรางภาระใหแกผูเอาประกันภัยเพิ่มข้ึนอยางมากตามไปดวย ดังตัวอยางที่ 7 และ 8 
ขางลางนี้ 

 
ตัวอยางที่ 7  
มูลคาที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)    =   1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจาํนวนเงิน    =    1,000,000 บาท  
หากมูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม    =   1,000,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับสงูสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย   =      300,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (1,000,000 – 300,000)   =     700,000 บาท 
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ตัวอยางที่ 8  
มูลคาที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)    =    1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจาํนวนเงิน    =   1,000,000 บาท  
ถาเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาเต็มสูงข้ึน    =   1,200,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับสงูสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย   =     300,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง   =    900,000 บาท 

 
 กรณีน้ี การกําหนดทุนประกันภัยแบบ First Loss Insurance การชดใชคาสินไหมทดแทนไมนําเงื่อนไขหลัก
เฉลี่ยมาใช (Under Insurance และ Over Insurance) หากทรัพยสินเสียหาย 100,000 บาท จาย 100,000 บาท 
หากทรัพยสินเสียหายเกิน 300,000 บาท จายคาสินไหมทดแทนเพียง 300,000 บาท  
 โดยทั่วไปทรัพยสินที่เอาประกันภัยอาจมีมูลคาผันแปรทั้งสูงข้ึน หรือลดนอยลง เมื่อเวลาผานไปผูเอาประกันภัย
จึงควรกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไวอยางนอยใหเต็มมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่ทํา
ประกันภัย เพราะการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไวต่ําตั้งแตแรกนั้น แมอาจทําใหผูเอาประกันภัยสามารถ
ประหยัดเบี้ยประกันภัยได แตเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน ผูรับเบี้ยประกันภัยมีหนาที่ตรวจสอบมูลคาเต็มที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นข้ึนใหม ณ วันที่เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏวามีราคาเพิ่มสูงข้ึน จะถือเปนการ
ประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงตามเงื่อนไขขอนี้ ซึ่งมีผลทําใหผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนนอยลงไปอีก เนื่องดวยจะตองเปนผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกันนั้น โดยเขารวมรับภาระสวนเฉลี่ยความ
เสียหายไปตามสวน และหากมีมากกวาหนึ่งรายการก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไป ดังในเงื่อนไขประกันภัย 
ต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริงของกรมธรรมประกันภัยดังกลาวประกอบกับตัวอยางขางตน 
  ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูเอาประกันภัยจึงตองทบทวนและปรับปรุงจํานวนเงินเอาประกันภัยให
ใกลเคียงกับมูลคาทรัพยสินที่แทจริงมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําไดสําหรับการทําประกันภัย  
  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากโปรแกรมตรวจสอบจํานวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็บไซตของสํานักงาน 
คปภ. ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/903 และขอมูลราคาประเมินคากอสรางอาคารตางๆ ได
ที่เว็บไซตของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (องคกรสาธารณประโยชน) ที่ http://www.thaiappraisal. 
org/thai/value/value.php)  
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 แนวทางในการวิเคราะห 
 ตัวอยางที่ 5  

มูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)  =   1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก  =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน  =     100,000 บาท  
หากมูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม  =   1,000,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ =     100,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง =             0 บาท 

 
ตัวอยางที่ 6  
มูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)    =   1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายบางสวนจํานวนเงิน    =    100,000 บาท  
ถาเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาเต็มสูงข้ึน    =   1,200,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับ   =     100,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง   =            0 บาท 

 
 จะเห็นไดวา กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบนี้มุงเนนที่รายยอย ซึ่งมีมูลคาแทจริงของสิ่งปลูกสราง 
ไมสูงมาก และใกลเคียงกับจํานวนเงินที่กําหนดไวดังกลาว จึงไมเหมาะกับสิ่งปลูกสรางที่มีมูลคาสูงมาก เพราะไมอาจ
ชวยชดใชเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดเหตุข้ึนมาเลย โดยเฉพาะหากยิ่งเกิดความ
เสียหายโดยสิ้นเชิงข้ึนมา ยิ่งจะสรางภาระใหแกผูเอาประกันภัยเพิ่มข้ึนอยางมากตามไปดวย ดังตัวอยางที่ 7 และ 8 
ขางลางนี้ 

 
ตัวอยางที่ 7  
มูลคาที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)    =   1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสยีหายโดยสิน้เชิงจาํนวนเงิน    =    1,000,000 บาท  
หากมูลคาเต็มที่แทจริง ณ วนัทีเ่กิดความเสียหาย ยังคงเทาเดิม    =   1,000,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับสงูสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย   =      300,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง (1,000,000 – 300,000)   =     700,000 บาท 
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ตัวอยางที่ 8  
มูลคาที่แทจริง ณ วนัที่ทาํประกันภัย (มิไดแถลงเอาไว)    =    1,000,000 บาท 
จํานวนเงินเอาประกันภัยความเสียหายสวนแรก    =     300,000 บาท  
เกิดความเสียหายโดยสิน้เชิงจาํนวนเงิน    =   1,000,000 บาท  
ถาเวลาเกิดความเสียหาย ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลคาเต็มสูงข้ึน    =   1,200,000 บาท  
คาสินไหมทดแทนที่จะไดรับสงูสุดไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย   =     300,000 บาท 
ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง   =    900,000 บาท 

 
 กรณีน้ี การกําหนดทุนประกันภัยแบบ First Loss Insurance การชดใชคาสินไหมทดแทนไมนําเงื่อนไขหลัก
เฉลี่ยมาใช (Under Insurance และ Over Insurance) หากทรัพยสินเสียหาย 100,000 บาท จาย 100,000 บาท 
หากทรัพยสินเสียหายเกิน 300,000 บาท จายคาสินไหมทดแทนเพียง 300,000 บาท  
 โดยทั่วไปทรัพยสินที่เอาประกันภัยอาจมีมูลคาผันแปรทั้งสูงข้ึน หรือลดนอยลง เมื่อเวลาผานไปผูเอาประกันภัย
จึงควรกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไวอยางนอยใหเต็มมูลคาที่แทจริงของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่ทํา
ประกันภัย เพราะการกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยไวต่ําตั้งแตแรกนั้น แมอาจทําใหผูเอาประกันภัยสามารถ
ประหยัดเบี้ยประกันภัยได แตเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน ผูรับเบี้ยประกันภัยมีหนาที่ตรวจสอบมูลคาเต็มที่แทจริงของ
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยนั้นข้ึนใหม ณ วันที่เกิดความเสียหายนั้นเอง หากปรากฏวามีราคาเพิ่มสูงข้ึน จะถือเปนการ
ประกันภัยทรัพยสินต่ํากวามูลคาที่แทจริงตามเงื่อนไขขอนี้ ซึ่งมีผลทําใหผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชคาสินไหม
ทดแทนนอยลงไปอีก เนื่องดวยจะตองเปนผูรับประกันภัยเองในสวนที่ตางกันนั้น โดยเขารวมรับภาระสวนเฉลี่ยความ
เสียหายไปตามสวน และหากมีมากกวาหนึ่งรายการก็ใหแยกพิจารณาเปนแตละรายการไป ดังในเงื่อนไขประกันภัย 
ต่ํากวามูลคาเต็มที่แทจริงของกรมธรรมประกันภัยดังกลาวประกอบกับตัวอยางขางตน 
  ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูเอาประกันภัยจึงตองทบทวนและปรับปรุงจํานวนเงินเอาประกันภัยให
ใกลเคียงกับมูลคาทรัพยสินที่แทจริงมากที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําไดสําหรับการทําประกันภัย  
  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากโปรแกรมตรวจสอบจํานวนเงินเอาประกันภัย ณ เว็บไซตของสํานักงาน 
คปภ. ที่ http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/903 และขอมูลราคาประเมินคากอสรางอาคารตางๆ ได
ที่เว็บไซตของมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (องคกรสาธารณประโยชน) ที่ http://www.thaiappraisal. 
org/thai/value/value.php)  
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