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คณะกรรมการกลุ่มผลิต        ผู้ร่วมผลิต 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชวีะตระกูลกิจ  ประธานกรรมการ  อาจารย์ธโนดม โลกาพัฒนา 
รองศาสตราจารย์วรรณี ชลนภาสถิตย ์  กรรมการและบรรณาธกิาร อาจารย์ป้องภพ ทฤษฎิคุณ 
รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์  กรรมการ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต 
รองศาสตราจารย์อุทยัวรรณ จรุงวิภ ู  กรรมการ   อาจารย์ดวงดาว วจิักขณ์จารุ 
อาจารย์นพดล สันติภากรณ์   กรรมการ   อาจารย์นพดล มีสุขเสมอ 
อาจารย์อธวิัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร กรรมการ   อาจารย์สุทิน เกษมสุข 
อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล กรรมการ    อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
อาจารย์เกรียง หยกน า้เงิน กรรมการ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์    กรรมการ         
นางสาววีนา เขาแกว้    เลขานุการ  
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 (3) 

คํานํา 
 

 
คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย เปนโครงการเพิ่มศักยภาพคนกลางประกันภัย ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทําการพัฒนาข้ึนเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอรับและตออายุ
ใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผูขอรับและขอตอ
อายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย  

ในการพัฒนาคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดจัดตั้ง
คณะกรรมการกลุมผลิต ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในวิชาชีพ จํานวน 9 ทาน รวมถึง  
ผูรวมผลิตภายนอกอีก 8 ทาน มาเปนผูเขียนเนื้อหาตามความรูความชํานาญในแตละดาน จากนั้นไดมีการสงงานให
ผูทรงคุณวุฒิที่สํานักงาน คปภ. แตงตั้งอีกจํานวนหนึ่ง (ตามรายนามในกิตติกรรมประกาศ) เพื่อพิจารณา ตลอดจน 
ใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหเนื้อหาของคูมือดังกลาวถูกตองและสมบูรณมากข้ึน  

คณะกรรมการกลุมผลิตฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยเลมนี้จะอํานวย
ประโยชนแกตัวแทนประกันวินาศภัยและผูเก่ียวของตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม หากยังมีขอบกพรอง
ประการใดในคูมือเลมนี้ คณะกรรมการกลุมผลิตฯ ใครขออภัยไว ณ ที่นี้ 

 
    

  คณะกรรมการกลุมผลิตคูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกนัวินาศภัย 
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การจัดทําคูมือปฏิบตัิงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งภายนอกและภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ไดกรุณา
สละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาวสําเร็จเปนอยางดี 

คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 คณะทํางานพัฒนาความรูและหลักสูตรการประกันภัย และขอสอบใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
ประกันภัย (คําสั่งสํานักงาน คปภ. ที่ 71/2560) 

ผูชวยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย  ประธานคณะทาํงาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายคุมครองสิทธิประโยชน หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายวิเคราะหธุรกิจประกันภัย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกํากับ หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายสงเสริมประกันภัยและภูมิภาค หรือผูแทน  คณะทํางาน 
ผูชวยเลขาธิการสายกลยุทธองคกร หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือผูแทน  คณะทํางาน 
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สละเวลาอันมีคามารวมใหความคิดเห็นและคําแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจนทําใหการพัฒนาคูมือดังกลาวสําเร็จเปนอยางดี 

คณะกรรมการกลุมผลิตขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอทุกทาน ดังมีรายนามตอไปนี ้
 คณะทํางานพัฒนาความรูและหลักสูตรการประกันภัย และขอสอบใบอนุญาตเปนตัวแทนและนายหนา
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ผูอํานวยการฝายบริหารกลยุทธชองทางการจําหนาย  คณะทํางาน 
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานชองทางการจาํหนาย  คณะทํางาน 

60

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   7 4/10/2563 BE   3:28 PM



(6) 
 
บทท่ี 4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบ้ริการและกรณีศึกษา  4-1
 เร่ืองที่ 4.1 ความหมายและความส้าคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวนิาศภัย  4-4
 เร่ืองที่ 4.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย  4-13
 เร่ืองที่ 4.3 หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกนัวินาศภัย  4-17
 เร่ืองที่ 4.4 แนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  4-21
 เร่ืองที่ 4.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทน  4-28 
  ประกันวินาศภัย  
 บรรณานุกรม   4-32
    
 

 

 

บทที่ 1  

ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและ 
สรุปสาระสาํคญัของการประกันวินาศภัย 

 

อาจารยนฤมล ดอกพิกุล 
อาจารยนันทภรณ คุมปยะผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   8 4/10/2563 BE   3:28 PM



(6) 
 
บทท่ี 4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบ้ริการและกรณีศึกษา  4-1
 เร่ืองที่ 4.1 ความหมายและความส้าคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวนิาศภัย  4-4
 เร่ืองที่ 4.2 ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย  4-13
 เร่ืองที่ 4.3 หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกนัวินาศภัย  4-17
 เร่ืองที่ 4.4 แนวทางปฏิบัติทีด่ีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  4-21
 เร่ืองที่ 4.5 กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏบิัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทน  4-28 
  ประกันวินาศภัย  
 บรรณานุกรม   4-32
    
 

 

 

บทที่ 1  

ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและ 
สรุปสาระสาํคญัของการประกันวินาศภัย 

 

อาจารยนฤมล ดอกพิกุล 
อาจารยนันทภรณ คุมปยะผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   9 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-2     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและ              ตว. 0 

 สรุปสาระสาํคัญของการประกันวินาศภัย         (2 ชั่วโมง) 
 

เรื่องท่ี   
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
1.2 หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
1.3 บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย 
1.5 กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. เปนที่ยอมรับกันวาไมมีมาตรการใดๆ ที่จะสามารถปองกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยไดโดยทั้งหมด  

มีภัยที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจากความไมแนนอน สงผลใหประชาชนหรือธุรกิจตองแสวงหาหลักประกัน
ความคุมครอง ปองกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน จึงกอใหเกิด
การประกันภัยข้ึนมาจนถึงปจจุบัน 

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

3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งดานการคุมครองชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ของผูเอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชนทั้งผูเอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

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

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

 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-3 

วัตถุประสงค  
 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได 

2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได  
3. อธิบายบทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัยได 

4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได 

5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแตละประเภทได 
6. อธิบายกองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได 
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1-2     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 
 
บทท่ี 1 ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและ              ตว. 0 

 สรุปสาระสาํคัญของการประกันวินาศภัย         (2 ชั่วโมง) 
 

เรื่องท่ี   
1.1 แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
1.2 หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย 
1.3 บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
1.4 ประเภทของการประกันวินาศภัย 
1.5 กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
 

แนวคิด 
1. เปนที่ยอมรับกันวาไมมีมาตรการใดๆ ที่จะสามารถปองกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัยไดโดยทั้งหมด  

มีภัยที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาจากความไมแนนอน สงผลใหประชาชนหรือธุรกิจตองแสวงหาหลักประกัน
ความคุมครอง ปองกันหรือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดกับชีวิต รางกาย อนามัย หรือทรัพยสิน จึงกอใหเกิด
การประกันภัยข้ึนมาจนถึงปจจุบัน 

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

3. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยมีทั้งดานการคุมครองชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน รวมทั้งความรับผิด
ของผูเอาประกันภัย การประกันวินาศภัยจึงมีประโยชนทั้งผูเอาประกันภัย สังคมและระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

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

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

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัยได 

2. อธิบายหลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัยได  
3. อธิบายบทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัยได 

4. อธิบายประเภทของการประกันวินาศภัยได 

5. อธิบายหลักการของการประกันวินาศภัยแตละประเภทได 
6. อธิบายกองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได 
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1-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

เรื่องที่ 1.1  
แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
   
  

ความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ทําใหยากแกการคาดคะเนไดวาจะมีอะไรเกิดข้ึน 
ในอนาคต ซึ่งอาจเปนไปในทางดีหรือทางราย เหตุการณที่ไมคาดคิดดังกลาว อาจจะเกิดจากเหตุการณทางธรรมชาติ 
จากการกระทําของตนเอง หรือจากการกระทําของผูอ่ืน ซึ่งยอมมีโอกาสสงผลกระทบถึงตนเองไดเสมอ 

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

นอกจากนี้โรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุเชนกัน มีการคนพบโรคใหมๆ อยูเสมอ โรคบางชนิด
ในปจจุบันยังไมมีวิธีที่จะปองกันหรือรักษาใหหายขาดได หากผูใดตกเปนเหยื่อของโรครายเหลานี้ ก็นับวาเปน 
เคราะหกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได  

สวนในดานธุรกิจ ผูดําเนินธุรกิจก็ยังตองมีการเสี่ยงภัยไมนอยกวาบคุคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในดานของกําลังทรัพยและกําลังคนลวนแตมีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจําเปนตองหาทางปองกันการลงทุน
ไมใหเสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย 

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

1. ประวัติความเปนมาของการประกันวินาศภัย 
กําเนดิความเปนมาของการประกันภัยนั้นไมสามารถระบุไดแนชัด แตสันนิษฐานไดวาในสมัยเร่ิมแรกของการ

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

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

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

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

เรื่องที่ 1.1  
แนวคิดเก่ียวกับการประกันวินาศภัย 
   
  

ความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา ทําใหยากแกการคาดคะเนไดวาจะมีอะไรเกิดข้ึน 
ในอนาคต ซึ่งอาจเปนไปในทางดีหรือทางราย เหตุการณที่ไมคาดคิดดังกลาว อาจจะเกิดจากเหตุการณทางธรรมชาติ 
จากการกระทําของตนเอง หรือจากการกระทําของผูอ่ืน ซึ่งยอมมีโอกาสสงผลกระทบถึงตนเองไดเสมอ 

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

นอกจากนี้โรคภัยไขเจ็บตางๆ ก็มีวิวัฒนาการหรือกลายพันธุเชนกัน มีการคนพบโรคใหมๆ อยูเสมอ โรคบางชนิด
ในปจจุบันยังไมมีวิธีที่จะปองกันหรือรักษาใหหายขาดได หากผูใดตกเปนเหยื่อของโรครายเหลานี้ ก็นับวาเปน 
เคราะหกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได  

สวนในดานธุรกิจ ผูดําเนินธุรกิจก็ยังตองมีการเสี่ยงภัยไมนอยกวาบคุคลธรรมดา เพราะธุรกิจใดๆ ก็ตาม เมื่อมี
การลงทุนทั้งในดานของกําลังทรัพยและกําลังคนลวนแตมีความเสี่ยง ฉะนั้น จึงจําเปนตองหาทางปองกันการลงทุน
ไมใหเสียหายไปเพราะการเสี่ยงภัย 

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

1. ประวัติความเปนมาของการประกันวินาศภัย 
กําเนิดความเปนมาของการประกันภัยนั้นไมสามารถระบุไดแนชัด แตสันนิษฐานไดวาในสมัยเร่ิมแรกของการ

ประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความคุมครอง หรือวิธีปองกันภัยอันจะเกิดจากทรัพยสิน 
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผูราย ซึ่งถือไดวาเปนที่มาของกิจการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย (2536,  
น. 23-25) แบงการประกันภัยออกเปน 2 ชนิด คือ การประกันวินาศภัย และการประกันชีวิต  

 
 
 
 
 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-5 

หลักการประกันภัยที่แทจริง คือ การกระจายความเสี่ยงภัยจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนอีกหลายคน หลักการ
กระจายความเสี่ยงภัยนี้เปนแนวความคิดของพอคาชาวจีนสมัยโบราณประมาณ 3,000 ปกอนคริสตศักราช ที่อาศัย
แมน้ําแยงซีเกียงเปนเสนทางขนสงสินคาไปขายยังเมืองตางๆ ซึ่งจะตองเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ พอคาชาวจีนจึงนําสินคา
ที่จะขนสงเหลานั้นใสเรือไปหลายๆ ลําพรอมกัน หากเรือลําใดเกิดจมลง ก็ยังมีสินคาเหลืออยูในเรือลําอ่ืน 
สงไปถึงเมืองปลายทางไดอีก จึงไมทําใหธุรกิจเหลานั้นตองหยุดชะงักหรือตองเลิกกิจการไป “หลักการเชนนี้ถือเปนการ
กระจายความเสี่ยงภัยที่คลายกับการประกันภัยในปจจุบัน” เปนอยางมาก 

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

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

ในชวงป ค.ศ. 1769 ตลาดประกันภัยไดยายศูนยกลางการประกันภัยมาที่รานกาแฟแหงใหมของนายเอ็ดเวิด 
ลอยด (New Lloyd’s Coffee House) ที่ Pope’s Head Alley จนกระทั่งในป ค.ศ. 1771 ไดมีการกอตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนบริหารธุรกิจประกันภัยลอยด (Lloyd’s Insurance) การดําเนินธุรกิจของลอยดในขณะนั้นเปนไปตามกฎหมาย ซึ่ง
ผานรัฐสภาของอังกฤษในป ค.ศ. 1871 ปจจุบันที่ทําการของ Lloyd’s Insurance เปนศูนยกลางของธุรกิจประกันภัย 
สมาชิกของลอยดทําหนาที่รับประกันภัยในนามของลอยด สมาคมผูรับประกันภัยแบบลอยด (Lloyd’s Association) 
หรือลอยดแหงลอนดอน (Lloyd’s of London) จึงเปนสถาบันประกันภัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติจวบจนทุก
วันนี้ 
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1-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

2. คําศัพทเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัยมีคําศัพทเฉพาะทั้งในสวนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยตอ ดังนั้น  
มีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจคําศัพทในเบื้องตนเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึนสําหรับการศึกษาในรายละเอียด 
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีคําศัพทประกันวินาศภัยจํานวนมาก จึงขอนํามาเฉพาะที่เปนคําศัพทพื้นฐานทั่วไปตามที่
กําหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้ 
 2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัย
รายตางๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคลายคลึงกัน และบริหารจัดการใหมีการกระจายความเสี่ยงภัยอยางเหมาะสม 
 2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เปนเงินได รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชนหรือรายได 
 2.3 ผูเอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เขาทําสัญญาประกันภัยเพื่อใหไดรับความคุมครองจาก
ผูรับประกันภัย ในการประกันชีวิต หมายรวมถึง บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยกับผูรับ
ผลประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกันได 
 2.4 ผูเอาประกันภัยตอ (Reinsured) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไวไปประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยรายอ่ืน 
 2.5 ผูรับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในสัญญาเกิดข้ึน 
 2.6 ผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผูเอาประกันภัยตอ 
 2.7 ผูรับประโยชน (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย 
 2.8 คําขอเอาประกันภัย (Application) หมายถึง ขอความที่เปนลายลักษณอักษรในแบบคําขอ 
เอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยยื่นตอผูรับประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยจะนําไปใชพิจารณาในการตัดสินใจวาจะรับ
ประกันภัยหรือไม หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเทาใด 
 2.9 กรมธรรมประกันภัย (Policy) คํานี้มาจากภาษาอิตาลีวา Polizza หมายถึง เอกสารที่เปนหลักฐานของ
สัญญาประกันภัย ที่มีลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และแสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เชน วัตถุที่เอา
ประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผูเอาประกันภัย ชื่อผูรับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมตนและสิ้นสุด และอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 
 2.10  เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตอง
ชําระใหแกผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อใหไดรับความคุมครองตามสัญญา 
 2.11  การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับประกันภัยจากผูเอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เชน เจาของทรัพยสิน ความรับผิดของบุคคลดังกลาวตอบุคคลที่สามหรือผูเอาประกันชีวิต ซึ่งตาง
จากการประกันภัยตอที่ผูรับประกันภัยตอรับประกันภัยจากผูรับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง 
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 2.12  การประกันภัยตอ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ผูรับประกันภัย (ผูรับประกันภัยตอ) โอนไปใหแกผูรับประกันภัยตออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย  
 

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

4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยท่ีสามารถเอาประกันภัยได 
 บริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยไดทุกประเภท คงรับไดเพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกวา “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได” (Insurable Risks) เทานั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กลาวตอไปนี้ 
 4.1 มีหนวยของความเสี่ยงภัยที่คลายคลึงกันเปนจํานวนมาก วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูรับประกันภัย
คํานวณความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎวาดวยจํานวนมาก (Law of Large Numbers) ถาหากมีหนวย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เปนจํานวนมากพอ ผูรับประกันภัยก็จะสามารถ
คํานวณความเสียหายที่จะเกิดข้ึนไดคอนขางแมนยํา ทั้งในแงของความถ่ี และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน (Average Frequency and Average Severity of Loss) 
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1-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

2. คําศัพทเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย  
 การประกันวินาศภัยมีคําศัพทเฉพาะทั้งในสวนของการประกันภัยโดยตรง และการประกันภัยตอ ดังนั้น  
มีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจคําศัพทในเบื้องตนเพื่อใหเกิดความเขาใจมากข้ึนสําหรับการศึกษาในรายละเอียด 
แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีคําศัพทประกันวินาศภัยจํานวนมาก จึงขอนํามาเฉพาะที่เปนคําศัพทพื้นฐานทั่วไปตามที่
กําหนดโดยราชบัณฑิตยสภา (2560) ดังนี้ 
 2.1 การประกันภัย (Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับโอนความเสี่ยงภัยจากผูเอาประกันภัย
รายตางๆ ที่มีลักษณะของความเสี่ยงภัยคลายคลึงกัน และบริหารจัดการใหมีการกระจายความเสี่ยงภัยอยางเหมาะสม 
 2.2 การประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) หมายถึง การประกันความเสียหายใดๆ อันพึงประเมิน
เปนเงินได รวมทั้งความเสียหายจากการสูญเสียในสิทธิประโยชนหรือรายได 
 2.3 ผูเอาประกันภัย (Insured) หมายถึง บุคคลที่เขาทําสัญญาประกันภัยเพื่อใหไดรับความคุมครองจาก
ผูรับประกันภัย ในการประกันชีวิต หมายรวมถึง บุคคลที่ชีวิตถูกเอาประกันภัยไว ทั้งนี้ ผูเอาประกันภัยกับผูรับ
ผลประโยชนอาจเปนบุคคลเดียวกันได 
 2.4 ผูเอาประกันภัยตอ (Reinsured) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งโอนความเสี่ยงภัยหรือความผิดของตน
ตามสัญญาประกันภัยที่รับไวไปประกันภัยตอกับผูรับประกันภัยรายอ่ืน 
 2.5 ผูรับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายที่จะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือจํานวนเงิน 
เอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในสัญญาเกิดข้ึน 
 2.6 ผูรับประกันภัยตอ (Reinsurer) หมายถึง ผูรับประกันภัยซึ่งรับโอนความเสี่ยงภัยหรือความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยของผูเอาประกันภัยตอ 
 2.7 ผูรับประโยชน (Beneficiary) หมายถึง บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับผลประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัย 
 2.8 คําขอเอาประกันภัย (Application) หมายถึง ขอความที่เปนลายลักษณอักษรในแบบคําขอ 
เอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยยื่นตอผูรับประกันภัย ซึ่งผูรับประกันภัยจะนําไปใชพิจารณาในการตัดสินใจวาจะรับ
ประกันภัยหรือไม หรือจะคิดเบี้ยประกันภัยเทาใด 
 2.9 กรมธรรมประกันภัย (Policy) คํานี้มาจากภาษาอิตาลีวา Polizza หมายถึง เอกสารที่เปนหลักฐานของ
สัญญาประกันภัย ที่มีลายมือชื่อของผูรับประกันภัย และแสดงรายละเอียดของสัญญาประกันภัย เชน วัตถุที่เอา
ประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผูเอาประกันภัย ชื่อผูรับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมตนและสิ้นสุด และอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเก่ียวกับประโยชน สิทธิ และหนาที่ของผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัย 
 2.10  เบี้ยประกันภัย (Premium; charges of insurance) หมายถึง จํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยจะตอง
ชําระใหแกผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย เพื่อใหไดรับความคุมครองตามสัญญา 
 2.11  การประกันภัยโดยตรง (Direct Insurance) หมายถึง การที่ผูรับประกันภัยรับประกันภัยจากผูเอา
ประกันภัยทั่วๆ ไป เชน เจาของทรัพยสิน ความรับผิดของบุคคลดังกลาวตอบุคคลที่สามหรือผูเอาประกันชีวิต ซ่ึงตาง
จากการประกันภัยตอที่ผูรับประกันภัยตอรับประกันภัยจากผูรับประกันภัยโดยตรงอีกทอดหนึ่ง 
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 2.12  การประกันภัยตอ (Reinsurance) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประกันภัยที่มีการโอนการเสี่ยงภัย
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ผูรับประกันภัย (ผูรับประกันภัยตอ) โอนไปใหแกผูรับประกันภัยตออีกรายหนึ่ง หรือหลายๆ ราย  
 

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

4. ลักษณะของความเสี่ยงภัยท่ีสามารถเอาประกันภัยได 
 บริษัทประกันวินาศภัยไมสามารถรับโอนความเสี่ยงภัย หรือรับประกันภัยไดทุกประเภท คงรับไดเพียงความ
เสี่ยงภัยประเภทที่เรียกวา “ความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยได” (Insurable Risks) เทานั้น ซึ่งมีลักษณะดังที่จะ
กลาวตอไปนี้ 
 4.1 มีหนวยของความเสี่ยงภัยที่คลายคลึงกันเปนจํานวนมาก วัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูรับประกันภัย
คํานวณความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนโดยอาศัยกฎวาดวยจํานวนมาก (Law of Large Numbers) ถาหากมีหนวย
ความเสี่ยงภัยที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous Risks) เปนจํานวนมากพอ ผูรับประกันภัยก็จะสามารถ
คํานวณความเสียหายที่จะเกิดข้ึนไดคอนขางแมนยํา ทั้งในแงของความถ่ี และความรุนแรงโดยเฉลี่ยของความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน (Average Frequency and Average Severity of Loss) 
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 4.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนอุบัติเหตุและไมไดเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัย 
ผูรับประกันภัยจะชดใชความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ และไมใชความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของ
ผูเอาประกันภัย ถาหากผูรับประกันภัยยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยเจตนาของผูเอาประกันภัยแลว 
อาจจะกอใหเกิดภาวะภัยทางศีลธรรม หรือที่รูจักคุนเคยกันวา สภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) โดย 
ผูเอาประกันภัยอาจจะทําลายทรัพยสินหรือสิ่งที่เอาประกันภัยนั้นเพื่อหวังเอาเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย 
เชน ผูเอาประกันภัยตองการเปลี่ยนรถยนตคันใหม จึงนํารถยนตของตนเองไปทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
ประเภท 1 และตอมาวางแผนรวมกับบุคคลอ่ืนขโมยรถคันที่เอาประกันภัย เพื่อหวังเงินคาสินไหมทดแทนจากผูรับ
ประกันภัย เปนตน  

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

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

6. หลักพ้ืนฐานในการกําหนดเบ้ียประกันภัย 
 ในการกําหนดเบี้ยประกันภัยที่จะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน
ตอไปนี้ คือ 
 6.1 มีความพอเพียง (Adequate) กลาวคือ เบี้ยประกันภัยที่จะนํามาชดใชคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตตองเพียงพอสําหรับคาใชจาย และมีผลกําไร 
 6.2 มีความยุติธรรม (Equitable) หมายความวา ผูเอาประกันภัยตองเสียเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยง
ของตน ผูที่มีความเสี่ยงมากยอมตองเสียเบี้ยประกันภัยมากกวาผูที่มีความเสี่ยงนอยกวา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งไดวา 
Fairly Discriminatory 
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1-8     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

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

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

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

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

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

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

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

3. หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน 
 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Principle of Indemnity) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักการชดใช
ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง คือ การชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง หมายถึง เมื่อเกิดความ
เสียหายข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยที่ทําประกันภัยไว ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ตามความเสียหายแทจริงที่เกิดข้ึน รวมทั้งคาใชจายเก่ียวกับการที่ผูเอาประกันภัยไดจายไปเพื่อรักษาทรัพยสินที่เอา
ประกันภัยไมใหเกิดความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว แตคาสินไหมทดแทนนั้นตองไมเกินจํานวนเงินที่เอา
ประกันภัยไว 
 วัตถุประสงคหลักของการชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง คือการทําใหผูเอาประกันภัยเมื่อไดรับ
ความเสียหายจากภัยที่ไดเอาประกันภัยไวกลับสูสภาพเดิมกอนไดรับความเสียหาย แตจะตองไมดีไปกวาเดิมหรือแยไป
กวาเดิมซึ่งเปนขอที่ทําใหสัญญาประกันภัยแตกตางจากสัญญาการพนันอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผูเอา
ประกันภัยสวนใหญไมทราบวาการประกันภัยทั่วไปโดยเฉพาะการประกันภัยทรัพยสินนั้นจะเปนไปตามหลักการชดใช
คาสินไหมทดแทนตามความเปนจริงอยางเครงครัด ทําใหผูเอาประกันภัยสวนใหญมักจะทําประกันภัยทรัพยสินใน
มูลคาที่ต่ํากวามูลคาที่แทจริง ซึ่งสงผลใหผูเอาประกันภัยตองแบกรับสวนตางของความเสียหาย หรือที่เรียกวาการเฉลี่ย
ความเสียหาย  
 การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติเพื่อใหผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสถานะเดิมเสมือนกอน
เกิดวินาศภัยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยมีวิธีการชดใชคาสินไหมทดแทน 4 วิธี ดังนี้ 
 3.1 การจายเปนตัวเงิน (Cash Payment) วิธีการจายคาสินไหมทดแทนเปนตัวเงินนี้เปนวิธีที่งายที่สุด 
และกอใหเกิดสภาพคลอง 
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1-12     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

สูญหาย หรือเสียหายโดยความผิดของตนเอง สวนที่ไมใชในฐานะผูทรงสิทธิไดแกความรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอก ซึ่งในทางกฎหมายเรียกวา การประกันภัยคํ้าจุน  
  สิทธิตามที่กลาวขางตน อาจเปนทรัพยสิทธิ ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน เปนตน หรืออาจเปน
บุคคลสิทธิก็ได เชน การจัดการนอกสั่ง ลาภมิควรได ละเมิด เปนตน  
  2) ความเสียหายนั้นจะตองสามารถประเมินเปนตัวเงินได  
 

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

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

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

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

6. หลักเหตุใกลชิด  
 หลักเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักสาเหตุใกลชิด เปน
หลักซึ่งกําหนดใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกลชิดกับภัยที่ทํา
ประกันภัยไว 
 เหตุใกลชิด คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นตอเนื่องโดยไมขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเปนผล
โดยตรงจากภัยที่ไดรับไวในสัญญาประกันภัย หลักการสําคัญประการหนึ่งของเหตุใกลชิดคือ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากวินาศภัยใดๆ จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ตอเมื่อ
สาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเปนเหตุที่ใกลชิด หรือใกลเคียงที่สุดกับภัยที่ไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ในทางปฏิบัติจะมีปญหาการ
ตีความคอนขางมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินจากวินาศภัยตางๆ นั้น บอยคร้ังที่ไมเกิด
เหตุการณหรือสาเหตุเดียวแตมักจะมีเหตุการณหรือสาเหตุอ่ืนมาแทรกซอน 
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เรื่องที่ 1.3  
บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
   
  

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

1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสําคัญในการกาวสูการเปนองคกรที่เปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีการนําระบบดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานขอมูลจึงเปน
สิ่งจําเปนในการบริหารจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ชวยใหสามารถนําขอมูลมา
ใชในการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อกําหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ดังนั้น บทบาทที่สําคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผูที่เก่ียวของจะมีความสําคัญ ดังนี้ 
 1.1 บทบาทตอผูเอาประกันภัย คือ การใหความคุมครองและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพยสินแกผูเอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผูเอาประกันภัย 
 1.2 บทบาทตอสังคม เปนหลักประกันความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัย และชวยแบงเบาภาระของสังคม 
ทําใหเกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายข้ึนผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 
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 5.5 กรมธรรมประกันภัยทุกฉบับตองมีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย (All In Effect) กรมธรรม
ประกันภัยแตละฉบับนั้นจะตองมีผลความคุมครองหรือมีผลบังคับไดในขณะเกิดวินาศภัยข้ึน  
 อยางไรก็ตาม หลักการรวมชดใชคาสินไหมทดแทนนี้จะไมนํามาใชกับสัญญาประกันภัยบางประเภท เชน การ
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนตน ไมวาผูเอาประกันภัยจะประกันภัยไวก่ีรายก็ตามสัญญาประกันภัยทุกฉบับที่ทํา
ไวก็จะตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แทจริง หรือตามทุนประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากชีวิต หรืออวัยวะ
ของมนุษยไมสามารถตีราคาได จึงไมถือวาไดสวนเกินหรือกําไรจากสัญญาประกันภัยแตอยางใด 
 

6. หลักเหตุใกลชิด  
 หลักเหตุใกลชิด (Principle of Proximate Cause) หรือเดิมเรียกกันทั่วไปวา หลักสาเหตุใกลชิด เปน
หลักซึ่งกําหนดใหผูรับประกันภัยชดใชคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุใกลชิดกับภัยที่ทํา
ประกันภัยไว 
 เหตุใกลชิด คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนนั้นตอเนื่องโดยไมขาดตอน (Unbroken Chain of Events) และเปนผล
โดยตรงจากภัยที่ไดรับไวในสัญญาประกันภัย หลักการสําคัญประการหนึ่งของเหตุใกลชิดคือ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากวินาศภัยใดๆ จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย หรือสัญญาประกันภัย ก็ตอเมื่อ
สาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเปนเหตุที่ใกลชิด หรือใกลเคียงที่สุดกับภัยที่ไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัย ความเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดกับทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ในทางปฏิบัติจะมีปญหาการ
ตีความคอนขางมาก เนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินจากวินาศภัยตางๆ นั้น บอยคร้ังที่ไมเกิด
เหตุการณหรือสาเหตุเดียวแตมักจะมีเหตุการณหรือสาเหตุอ่ืนมาแทรกซอน 
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เรื่องที่ 1.3  
บทบาทและประโยชนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
   
  

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

1. บทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย 
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทสําคัญในการกาวสูการเปนองคกรที่เปนเสาหลักของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับตัวกันขนานใหญเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีการนําระบบดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการฐานขอมูลจึงเปน
สิ่งจําเปนในการบริหารจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ชวยใหสามารถนําขอมูลมา
ใชในการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อกําหนดแผนการตลาดและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ดังนั้น บทบาทที่สําคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย หากแยกตามผูที่เก่ียวของจะมีความสําคัญ ดังนี้ 
 1.1 บทบาทตอผูเอาประกันภัย คือ การใหความคุมครองและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และ
ทรัพยสินแกผูเอาประกันภัยเอง รวมถึงครอบครัวผูเอาประกันภัย 
 1.2 บทบาทตอสังคม เปนหลักประกันความมั่นคงใหแกผูเอาประกันภัย และชวยแบงเบาภาระของสังคม 
ทําใหเกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายข้ึนผูประสบภัยจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน 
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1-18     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 1.3 บทบาทตอเศรษฐกิจ เงินที่ไดจากการเก็บเบี้ยประกันภัย เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหนึ่งของ
ประเทศเพื่อใหกูยืมไปลงทุนทําธุรกิจ หรือขยายธุรกิจใหมีความเจริญกาวหนา สําหรับธุรกิจที่ทําการประกันภัยก็จะ
ไดรับความคุมครองในทรัพยสินที่ไดทําประกันภัยไว ทําใหเกิดความมั่นคงในกิจการ 
 

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

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

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

1. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
การแบงประเภทการประกันวินาศภัยในลกัษณะนี ้เปนการแบงโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเปนหลัก 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

1. การแบงประเภทการประกันวินาศภัยตามวัตถุท่ีเอาประกันภัย 
การแบงประเภทการประกันวินาศภัยในลกัษณะนี ้เปนการแบงโดยพิจารณาจากวัตถุที่เอาประกันภัยเปนหลัก 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

  ตัวอยางกรมธรรมประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2  
    (1)  กรมธรรมประกันอัคคีภัย 
    (2)  กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกัน

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

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

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

  ตัวอยางกรมธรรมประกันอัคคีภัยแบบมาตรฐาน2  
    (1)  กรมธรรมประกันอัคคีภัย 
    (2)  กรมธรรมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกัน

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

 
2 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลวดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_6 
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หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหมของตัวรถยนต และ หมวดที่ 3 หมวดการคุมครองความเสียหายตอรถยนตที่
เอาประกันภัยไวเกิดจากอุบัติเหตุ  
   2) การประกันภัยรถยนตประเภท 2 ใหความคุมครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมีความ
คุมครองเพียง 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 หมวดการคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก คือ ความคุมครองความ
รับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้
ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครองตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิด
ตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะเกิดความเสียหายใดๆ หมวดที่ 2 หมวดการคุมครองรถยนตสูญหาย ไฟไหม
ของตัวรถยนต  
   3) การประกันภัยรถยนตประเภท 3 ใหความคุมครองเฉพาะหมวดการคุมครองความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกเพียงอยางเดียว ซึ่งประกอบดวย ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอก และผูโดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยความคุมครองสวนนี้ถือเปนสวนเกินจากวงเงินความคุมครอง
ตามการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก ไมวาจะ
เกิดความเสียหายใดๆ 
   4) การประกันภัยรถยนตประเภท 4 หรือ กรมธรรมประกันภัยรถยนต คุมครองความรับผิดตอ
ทรัพยสินบุคคลภายนอก ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใหความคุมครองตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งไมไดรับความคุมครองใน
การประกันภัย พ.ร.บ. แตจํานวนเงินจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอกในการ
ประกันภัยประเภทนี้จํากัดจํานวนเงินไวไมเกิน 100,000 บาทตออุบัติเหตุแตละคร้ังเทานั้น  
   5) การประกันภัยรถยนตประเภท 5 หรือ การประกันภัยรถยนตแบบคุมครองเฉพาะภัย เปน
กรมธรรมประกันภัยรถยนตประเภท 2 หรือ ประเภท 3 ที่มีการเพิ่มความคุมครองความเสียหายตอตัวรถยนตแตให
ความคุมครองเฉพาะภัยเทานั้น ในปจจุบันมีแบบประกันภัยที่นิยม 2 แบบ คือ  
    แบบที่ 1 ขยายความคุมครองเพิ่มข้ึนจากการประกันภัยรถยนตประเภท 2 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
วา 2+ ใหความคุมครองแบบประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายตอตัวรถยนต อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบกและตองมีคูกรณีเทานั้น  
    แบบที่ 2 ขยายความคุมครองเพิ่มข้ึน จากการประกันภัยรถยนตประเภท 3 ซึ่งเรียกกันทั่วไป
วา 3+ ใหความคุมครองคลายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายตอตัวรถยนตอันเนื่องมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก และตองมีคูกรณีเทานั้น 
   นอกเหนือจากความคุมครองหลักในการประกันภัยทั้ง 5 ประเภทขางตนแลว ผูเอาประกันภัยยัง
สามารถเลือกซื้อความคุมครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายไดอีก 3 แบบ คือ  
   (1)  การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ร.ย.01) ใหความคุมครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผูขับข่ีและผูโดยสารซึ่งอยูใน หรือกําลังขับข่ี หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจาก
รถยนตคันเอาประกันภัย  
   (2)  คารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลของผูขับข่ี และผูโดยสารซึ่งอยู
ในหรือกําลังขับข่ี หรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถยนตคันเอาประกันภัย  
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   (3)  การประกันตัวผูขับข่ี (ร.ย.03) ใหความคุมครองผูเอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับข่ีรถยนต
โดยความยินยอมของผูเอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันภัยจะดําเนินการประกันตัวตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกําหนดจนกวาคดีจะถึง
ที่สุด 
   ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยรถยนตแบบมาตรฐาน3 

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

3.3.6 การประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider’s 
Liability Insurance) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส เปนกรมธรรมประกันภัยที่สนองตอ
ความตองการของผูใหบริการโลจิสติกส ในสวนของการขนสง การลําเลียง การเคลื่อนยาย และกระจายสินคาและ
วัตถุดิบ และกิจกรรมการใหบริการโลจิสติกสบางสวนจะตองทําในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งผูรับประกันภัยเองก็ตองการ
ใหการประกอบการที่มีการพัฒนาข้ึนมาในรูปแบบใหมๆ  มีความคุมครองที่ครอบคลุมในกรมธรรมประกันภัยฉบับเดียว 
ดังนั้นกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูใหบริการโลจิสติกส จึงมีความคุมครองที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส
ทั้งหมด โดยความคุมครองแยกเปน 3 สวน ประกอบดวย  
 

 

 

 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-27 

1) ความรับผิดเก่ียวกับการขนสง (Transport) เปนการคุมครองการขนสงภายในประเทศ โดย
คุมครองความสูญเสียหรือเสียหาย หรือการสงมอบชักชาสําหรับของที่อยูในระหวางการขนสง และยังสามารถขยาย
อาณาเขตความคุมครองไปยังตางประเทศได 

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

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

 3.4 การประกันภัยประเภทอ่ืนๆ (การประกันภัยเบ็ดเตล็ด) 
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) เปนการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ที่ไมจัดอยูในการ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต และการประกันภัยทางทะเลและขนสง โดยในที่นี้จะกลาวถึงเพียงเฉพาะการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทเทานั้น 
  3.4.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินมีพื้นฐานมาจาก
การประกันอัคคีภัย แตใหความคุมครองที่กวางกวาการประกันอัคคีภัย โดยใหความคุมครองความเสียหายเชนเดียวกับ
การประกันอัคคีภัย และรวมถึงความเสียหายอันเปนผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนโดยฉับพลันจากปจจัยภายนอก  
ซึ่งผูเอาประกันภัยมิไดเจตนา หรือมุงหวังทรัพยสินที่สามารถเอาประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินได ประกอบดวยอาคาร 
และสิ่งปลูกสราง ทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเคร่ืองจักร วัตถุดิบ สต็อกสินคา ฯลฯ ขอตกลงคุมครองของการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสินเปนการกําหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองความเสียหายที่
เกิดข้ึน ซึ่งมิไดถูกระบุยกเวนไวในกรมธรรมประกันภัย จึงอาจเห็นวามีการเขียนขอยกเวนไวมากกวาในการประกันภัย
อ่ืน ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาสิ่งใดที่ไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 
  3.4.2 การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองผูเอาประกันภัยสําหรับ 
   1) ความรับผิดซึ่งเกิดข้ึนภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดข้ึนจากการใชสถานที่ประกอบการ 
ทําใหลูกคาหรือบุคคลภายนอกที่เขามาใชบริการสถานที่แหงนั้นไดรับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต หรือทรัพยสิน
เสียหาย เชน บนพื้นสํานักงานมีน้ําหก ลูกคาเดินเขามาติดตอลื่นลมแขนหัก พนักงานเสิรฟในรานอาหารทํากาแฟรอน
หกรดแขนลูกคาทําใหบาดเจ็บ หรือจะเปนความบกพรองของลิฟตทําใหผูที่เขาใชลิฟตนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการที่
สายสลิงลิฟตขาด เปนตน ซึ่งเจาของสถานประกอบการมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองชดใชคาเสียหาย 
 
 
 4 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_5 

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   34 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

3.3.3 การประกันภัยการขนสงสินคาภายในประเทศ (Inland Marine Insurance) การประกันภัยนี้
ผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชความเสียหาย หรือการสูญเสียของทรัพยสินที่รับประกันภัยไวใหกับผูเอาประกันภัย โดย
ใหความคุมครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือบางสวนของสินคาที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือสาเหตุภายนอกที่รับเสี่ยงภัยในระหวางการขนสงทรัพยสินที่รับประกันภัยนั้น รวมถึงความเสียหายทั่วไป และ 
คากูภัยดวย โดยปกติแลวจะสามารถใหความคุมครองไดในทุกประเภทของการขนสง เชน การขนสงทางน้ํา โดยเรือ
ประเภทตางๆ การขนสงทางบก โดยรถบรรทุก หรือรถไฟ เปนตน 

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

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

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

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

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

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

  ตัวอยางกรมธรรมประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน5 
   (1)  กรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 
   (2)  กรมธรรมประกันภัยความรับผดิตอบุคคลภายนอก  
   (3)  กรมธรรมประกันภัยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
  
 
 5 กรมธรรมประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/gia_insurance-TH_18  
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เดินทางแตละคร้ังของผูเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองซึ่งเร่ิมตน และสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย กรณีการ
เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) และการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศ (Outbound) ความคุมครอง
ใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยูอาศัยเพื่อการเดินทางนั้น และดําเนินตอเนื่องกันไปจนกระทั่ง 
ผูเอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยูอาศัย เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย และกรณีผูเอา
ประกันภัยเปนบุคคลที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุมครองใหเร่ิมตนตั้งแตผูเอาประกันภัย
เดินทางถึงประเทศไทย และดําเนินตอเนื่องไปจนกระทั่งผูเอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เวนแตจะระบุไว
เปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัยนี้  
  3.4.6 การประกันภัยสุขภาพ กรมธรรมประกันภัยสุขภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
กรมธรรมประกันภัยสุขภาพสวนบุคคล และกรมธรรมประกันภัยสุขภาพกลุม โดยทั้ง 2 ประเภทกรมธรรมประกันภัยนี้ 
ใหความคุมครองคารักษาพยาบาลของผูเอาประกันภัยที่เกิดข้ึนจากการเจ็บปวยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ โดยมีการคุมครองผลประโยชนในการรักษาพยาบาล ดังนี้  
   1) ผลประโยชนชดเชยสําหรับผูปวยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชนสําหรับบริการเก่ียวกับ
การพักรักษาเปนคนไขภายในโรงพยาบาล อันเปนผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บปวย เชน คาหองพักและ
คาอาหาร คาปรึกษาแพทย คายารักษาโรค คารถพยาบาลและอุปกรณอ่ืนๆ และคาบริการหองผาตัดตางๆ เปนตน 
   2) ผลประโยชนชดเชยสําหรับผูปวยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชนสําหรับบริการเก่ียวกับการ
รักษาทางการแพทยในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปประจําอยู โดยไมตองเขาพัก
รักษาตัวเปนคนไขภายใน เมื่อผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ และสามารถรักษาโดยไมใช
เวลานานหรือไมตองใชเคร่ืองมือทางการแพทยแบบเฉพาะโรค เชน ไขหวัด ทองเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดทอง  
เปนตน 
   3) ผลประโยชนเพิ่มเติมอ่ืนๆ ผลประโยชนประเภทนี้จะแตกตางกันไปตามสัญญาการคุมครอง
เฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ไดแก การคุมครองการคลอดบุตร การรักษาดานทันตกรรม การดูแลโดย
พยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่มีคาใชจายสูง 
  3.4.7 การประกันภัยโจรกรรม คุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย 
เชน เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองตกแตง เฟอรนิเจอร สตอกสินคา เปนตน ที่เกิดจากการโจรกรรมโดยภัยที่ใหความ
คุมครองเลือกซื้อได 3 แบบ คือ  
   1) แบบ จร. 1 การลักทรัพย หรือการพยายามลักทรัพยโดยปรากฏรองรอยงัดแงะที่เห็นไดอยาง
ชัดเจน เพื่อเขาไปหรือออกจากอาคารที่ไดระบุเปนสถานที่ที่เอาประกันภัย และเปนสถานที่ตั้ง หรือที่เก็บทรัพยสินที่
เอาประกันภัยดวย โดยไมรวมถึงบริเวณสวนนอกของตัวอาคารนั้น หรือ  
   2) แบบ จร. 2 แบบความคุมครองเหมือนกับแบบ จร. 1 แตเพิ่มการชิงทรัพย หรือการปลนทรัพย 
รวมถึงการพยายามกระทําการดังกลาวเขามาดวย 
   3) แบบ จร. 3 แบบความคุมครองเหมือนกับแบบ จร. 2 แตเพิ่มการลักทรัพย หรือการพยายาม
ลักทรัพยโดยไมปรากฏรองรอยงัดแงะเขามาดวย 
  3.4.8 การประกันภัยสําหรับเงิน คุมครองการสูญเสียของเงิน เงินเพื่อคาจางและ/หรือเงินเดือน เงิน
ภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทํางาน เงินภายในตูนิรภัย หรือหองนิรภัยนอกเวลาทํางาน เงินภายนอกสถานที ่
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เอาประกันภัยในระหวางการขนสง นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองตอตัวตูนิรภัย หองนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอา
ประกันภัย หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย การปลนทรัพย การโจรกรรมเงินจากตูนิรภัย หองนิรภัยและ
ความเสียหายตอเนื่องจากการจี้ปลน โดยภัยที่ใหความคุมครองเลือกซื้อได 3 แบบ คือ 
   1) แบบ ปง.1 คุมครองเงินจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือความพยายามกระทําการดังกลาว 
   2) แบบ ปง.2 คุมครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
   3) แบบ ปง.3 คุมครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัย 
รวมถึงการฉอโกง หรือยักยอกโดยพนักงานรับสงเงิน หรือผูรักษาทรัพย 
  3.4.9 การประกันภัยปายโฆษณา คุมครองแผนปายโฆษณาที่ติดตั้งอยูถนนหรือบนตึกสูง ซ่ึงไดรับ
ความเสียหายจากไฟไหม ภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุยกเวนไว รวมถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอก 
ซึ่งเกิดข้ึนจากปายโฆษณาที่เอาประกันภัยไว อันมีสาเหตุมาจากความคุมครองที่กําหนดไวโดยรวมถึงความบกพรอง 
ในการติดตั้งปายโฆษณาดังกลาวดวย ซึ่งสงผลทําใหเกิดความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต และความเสียหายแกทรัพยสิน
ของบุคคลภายนอก 
  3.4.10  การประกันภัยผูเลนกอลฟ การประกันภัยนี้มีการรวมความคุมครองจากการประกันภัยตางๆ 
มาเปนแบบสําเร็จรูป เพื่อคุมครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในขณะผูเอาประกันภัยเลนกอลฟ ซอม หรือ
ฝกหัด ไดแก  
   1) ความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย 
รวมถึงทรัพยสินของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะไดรับความคุมครองนั้น จะตองไมใชตัวผูเอาประกันภัยเอง 
หรือบุคคลในครอบครัวที่อยูดวยกันกับผูเอาประกันภัย หรือจะตองมิใชทรัพยสินของบุคคลภายนอกที่ผูเอาประกันภัย
ครอบครอง ดูแล ควบคุม หรือกําลังใชงานอยูดวย เชน ผูเอาประกันภัยตีลูกกอลฟไปถูกศีรษะแคดดี้ไดรับบาดเจ็บ  
ผูเอาประกันภัยตีลูกกอลฟไปถูกกระจกรถยนตของผูเลนคนอ่ืนแตก เปนตน 
   2) ความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย ไมวาจะเปนการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือคารักษาพยาบาล เชน ผูเอาประกันภัยตีกอลฟเหวี่ยงไมกอลฟถูกศีรษะตนเองแตก 
เปนตน 
   3) ความสูญเสียหรือความเสียหายตออุปกรณการเลนกอลฟของผูเอาประกันภัย ไดแก ไมกอลฟ 
ถุงกอลฟ รถลากถุงกอลฟ  
   4) รางวัลพิเศษสําหรับการทํา “โฮล-อิน-วัน” ของผูเอาประกันภัย 1 คร้ังตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย 

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

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
(9)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซธรรมชาติ 
(10) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

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

เพื่อเชา 
(22) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต 

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

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

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
(9)  กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

ที่ 3 ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง สวนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซธรรมชาติ 
(10) กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท

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

เพื่อเชา 
(22) กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต 

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

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

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-35 

  4.2.5 กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ดวย ป 2559 
เปนปมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ผูพิการดวยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยสําหรับคนพิการ เพื่อสงเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผูพิการไดมีโอกาสเขาถึงระบบประกันภัยและใชการประกันภัยเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) เปน
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุที่ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และคาใชจายในการจัดงานศพ และตอมา
มีการพัฒนาตอยอดมาเปนกรมธรรมประกันภัยคนพิการ (ไมโครอินชัวรันส) พรอมทั้งเพิ่มความคุมครองในสวนของ
คาชดเชยรายวันและคาชดเชยกายอุปกรณ เนื่องจากอุบัติเหตุ  
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450 บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบแบบและขอความกรมธรรม
ประกันภัยใหกับบริษัทประกันวินาศภัย จํานวน 52 บริษัท ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2553 
  4.2.2 กรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยการนําระบบประกันภัย
เขามามีสวนชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาชอง
ทางการจําหนายและการจายคาสินไหมทดแทนแบบครบวงจร เพื่อสนองตอความตองการของประชาชนทุกระดับ โดย
การจัดทํากรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ซึ่งเปนการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล มี
เบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทตอป ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผูเอาประกันภัย
จะตองมีอายุระหวาง 20-60 ป และสามารถซื้อไดไมเกินคนละ 2 ฉบับ  
  4.2.3 กรมธรรมประกันภัยขาวนาปสาํหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมสงเสริมการเกษตร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเร่ิมดําเนินโครงการ
ประกันภัยขาวนาป ตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน โดยใหภาคเอกชนเปนผูรับประกันภัยขาวในสวนที่เพิ่มจากมาตรการ
เยียวยาของภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการชวยเหลือเกษตรกรดวยการสนับสนุนเบี้ยประกันภัยบางสวน
ใหแกเกษตรกรที่ทําประกันภัย อีกทั้งภาครัฐไดมีนโยบายที่จะดําเนินโครงการนี้ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน ในการนี้
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดใหความรวมมือในการจัดทํากรมธรรมประกันภัยขาวนาปสําหรับรายยอย (ไมโคร
อินชัวรันส) กรมธรรมประกันภัยขาวนาป ใหความคุมครอง 6 ภัย ไดแก ความเสียหายอันเนื่องจาก ภัยน้ําทวมหรือ 
ฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม  
ในวงเงินความคุมครอง 1,260 บาทตอไร ในสวนของความเสียหายอันเนื่องจากภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ใหความ
คุมครอง 630 บาทตอไร โดยกําหนดเบี้ยประกันภัย 90 บาท/ไร โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยไดเชิญชวนบริษัท
ประกันวินาศภัยเขารวมรับประกันภัยโครงการดังกลาว ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยสนใจรับประกันภัยเพิ่มข้ึนทุกป  
จนเมื่อป 2560 มีบริษัทประกันภัยเขารวมรับประกันภัยทั้งหมด 24 บริษัท  
  4.2.4 กรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ตาม
แผนการพัฒนากรมธรรมประกันภัย เพื่อประชาชนระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro Insurance) พ.ศ. 2553 
เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหมๆ ใหสอดคลองเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ
ความตองการของประชาชน ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนระดับฐานรากเขาใจและเขาถึงระบบการ
ประกันภัยมากยิ่งข้ึน ไดมีการจัดทํากรมธรรมประกันวินาศภัยแบบไมโครอินชัวรันส เพื่อเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ใหมๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่เปนระดับฐานรากมากยิ่งข้ึน โดยกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบ
ประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ตามนายทะเบียนไดมีคําสั่งนายทะเบียนที่ 46/2559 เร่ืองใหใชแบบและ
ขอความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอิน- 
ชัวรันส) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปนตนไป โดยใหความคุมครอง ไฟไหม ฟาผา ระเบิด คาเชาที่พัก
อาศัยชั่วคราว 300 บาท ตอวัน (ไมเกิน 30 วัน) ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ําทวม ภัยจากแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 
หรือคลื่นใตน้ํา หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันแลวไมเกิน 10,000 บาทตอป และกําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสราง เบี้ยประกันภัย 400 บาท ตอป (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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  4.2.5 กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือคนพิการสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ดวย ป 2559 
เปนปมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
84 พรรษา ในการนี้เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงไดจัดทํา “โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อ 
ผูพิการดวยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยสําหรับคนพิการ เพื่อสงเสริมประชาชน
โดยเฉพาะผูพิการไดมีโอกาสเขาถึงระบบประกันภัยและใชการประกันภัยเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต
และครอบครัวของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) เปน
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุที่ใหความคุมครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และคาใชจายในการจัดงานศพ และตอมา
มีการพัฒนาตอยอดมาเปนกรมธรรมประกันภัยคนพิการ (ไมโครอินชัวรันส) พรอมทั้งเพิ่มความคุมครองในสวนของ
คาชดเชยรายวันและคาชดเชยกายอุปกรณ เนื่องจากอุบัติเหตุ  
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เรื่องที่ 1.5  
กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  

กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสรางความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และชวยใหธุรกิจประกันวินาศภัย ไดรับการยอมรับและมี
ภาพลักษณที่ดี 
 

1. กองทุน 
กองทุนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายกําหนดประกอบดวย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน

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

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

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

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

 1.2.1 วัตถุประสงคการตรา “พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ” ไดแก 
  1) เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ซึ่งไดรับอันตรายความ

เสียหาย แกชีวิต รางกาย ใหไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 
  2) เพื่อใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใช คาเสียหาย 

และคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอน และทันทวงที และเปนหลักประกันไดวาสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงิน 
คารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแตผูประสบภัย 

  3) เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของ
ผูประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยบรรเทาภาระความเดือดรอนของผูประสบภัย 
และครอบครัวแลว ยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย 

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

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

 1.2.2 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  1) จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 แหง พระราช-

บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
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เรื่องที่ 1.5  
กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  

กองทุนและองคกรที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นและ
เสริมสรางความมั่นคง แข็งแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย และชวยใหธุรกิจประกันวินาศภัย ไดรับการยอมรับและมี
ภาพลักษณที่ดี 
 

1. กองทุน 
กองทุนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ตามที่กฎหมายกําหนดประกอบดวย 2 กองทุน คือ 1) กองทุน

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

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

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

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

 1.2.1 วัตถุประสงคการตรา “พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ” ไดแก 
  1) เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ซึ่งไดรับอันตรายความ

เสียหาย แกชีวิต รางกาย ใหไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 
  2) เพื่อใหพระราชบัญญัตินี้เปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใช คาเสียหาย 

และคาเสียหายเบื้องตนอยางแนนอน และทันทวงที และเปนหลักประกันไดวาสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงิน 
คารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแตผูประสบภัย 

  3) เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของ
ผูประกันภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยบรรเทาภาระความเดือดรอนของผูประสบภัย 
และครอบครัวแลว ยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย 

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

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

 1.2.2 หนาที่และความรับผิดชอบ 
  1) จายคาเสียหายเบื้องตนใหแกผูประสบภัยจากรถเมื่อมีกรณีตามมาตรา 23 แหง พระราช-

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

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

  4) พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหทันสมัย
สอดคลองและเปนธรรม 

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

  6) สงเสริมการคุมครองสิทธิประโยชนผูประสบภัยจากรถใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหมีความสมบูรณ
ทันสมยั โดยการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  8) พัฒนาบุคลากรดานประกันภัยรถใหมีศักยภาพพรอมตอการเปดเสรีในอนาคต 
  9) จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจายประจําปตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

2. องคกรท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงาน

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

สํานักงาน คปภ. เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลทํา
หนาที่ ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้ 

 1) กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็งมั่นคง  
 
 
 

 

ภาพรวมของธุรกจิการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสําคัญของการประกันวินาศภัย     1-39 

 2) สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสรางความแข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3) คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเปนมากอนที่จะมีการกอตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

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

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

  1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) แกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อไดรับการรองขอ

จากสมาชิก เพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยูในวัตถุประสงค 
  3) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงค 
  4) สงเสริมความรวมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิก หนวยงาน

ราชการ หรือสถาบันอ่ืนๆ 
  5) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 

7) วางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติเพื่อใหการประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับการ
ประกันภัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

8) สมาคมการคานี้ไมมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการในทางการเมือง 
9) สอดสองติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อใหเปน

ประโยชนแกการประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
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ประกันภยั ด้านละไม่เกิน
2 คน เป็นกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 6 คน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   46 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-38     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

  2) บริหารเงินกองทุนและการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมั่นคง และมีสภาพคลองเพียงพอตอการจาย
คาเสียหายเบื้องตน และคาใชจายอ่ืนของสํานักงาน 

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

  4) พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบของกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหทันสมัย
สอดคลองและเปนธรรม 

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

  6) สงเสริมการคุมครองสิทธิประโยชนผูประสบภัยจากรถใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

  7) พัฒนาระบบปฏิบัติการและระบบฐานขอมูลกองทุนทดแทนผูประสบภัย ใหมีความสมบูรณ
ทันสมยั โดยการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  8) พัฒนาบุคลากรดานประกันภัยรถใหมีศักยภาพพรอมตอการเปดเสรีในอนาคต 
  9) จัดทําและดําเนินการตามนโยบายและแผนงานตามประมาณการรายจายประจําปตามระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

2. องคกรท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
2.1 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงาน

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

สํานักงาน คปภ. เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลทํา
หนาที่ ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนด โดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ
ดังนี้ 

 1) กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็งมั่นคง  
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 2) สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสรางความแข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

 3) คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 
2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเปนมากอนที่จะมีการกอตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

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

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

  1) สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) แกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอกเมื่อไดรับการรองขอ

จากสมาชิก เพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยูในวัตถุประสงค 
  3) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงค 
  4) สงเสริมความรวมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิก หนวยงาน

ราชการ หรือสถาบันอ่ืนๆ 
  5) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมกิจการของสมาชิกของสมาคม 

7) วางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติเพื่อใหการประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับการ
ประกันภัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

8) สมาคมการคานี้ไมมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการในทางการเมือง 
9) สอดสองติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อใหเปน

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

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   47 4/10/2563 BE   3:28 PM



 

1-40     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

10)   ใหการศึกษา แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทางวิชาการตลอดจนขาวสารอันเก่ียวกับธุรกิจ
ประกันภัย 

11)   ทําสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
12)   รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกําหนดระเบียบการตางๆ ให

สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อใหการประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนินการไปโดยเรียบรอย 
13)   เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของหรือสถาบันอ่ืนๆ 
14)   จัดตั้งสโมสรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ

ไดกําหนด 
15)   เปนศูนยขอมูลสงเสริม แลกเปลี่ยน เปดเผยขอมูลระหวางบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชนแกธุรกิจ

โดยรวม 
16)   ดําเนินกิจการใดๆ เปนการหาเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายตามวัตถุประสงคในกิจการของ

สมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกูยืมเงินโดยไมมีหลักประกัน หรือการกูยืมเงินโดยเอาทรัพยสินของสมาคมเปน
หลักประกันดวยการจํานองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

17)   ทํากิจการอ่ืนๆ ที่เห็นวาจําเปนและสมควร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน
ภายในขอบเขตแหงพระราชบัญญัติสมาคมการคาฯ 

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

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

 วัตถุประสงคของสมาคมนายหนาประกันภัยไทย 
1) เพื่อคุมครองสงเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหนาประกันภัย และรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะชวยใหกิจการประกันภัยมีคุณคาตอสังคมกวางขวาง
ยิ่งข้ึน 

2) เพื่อธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหวางมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนชวยเหลือแกสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคล

และองคกรภายนอกเพื่อประโยชนรวมกัน 
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4) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบอาชีพนายหนาประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทาง
วิชาการขยายงาน ตลอดจนขาวสารเก่ียวกับอาชีพนายหนาประกันภัย และเปนแกนกลางในการจัดทําฐานขอมูลสถิติ
ดานการประกันภัยในเร่ืองตางๆ 

5) สงเสริมคุณภาพของนายหนาประกันภัย ใหมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเปนองคกร
ที่สามารถกํากับดูแลสมาชิกได 

6) เพื่อใหความชวยเหลือและบริจาคในการกุศลตอผูที่ตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะผูที่เก่ียวของ
กับการประกันภัย 

7) เพื่อรวมมือ ติดตอ หรือเปนสมาชิกกับสมาคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคคลายคลึงกับ
สมาคมนี้ 

8) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหนาประกันภัย 

9) เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแกสมาชิกของสมาคม 
10)   ไมเก่ียวของกับการเมือง 

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

  2.4.1 วัตถุประสงคของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
1) กําหนด สงเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยใหอยูในมาตรฐาน

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

วิชาการที่เก่ียวของ อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน สถิติ บํานาญ และ
สวัสดิการพนักงาน 

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

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

พันธกิจของสมาคม 
9) ไมเก่ียวของกับการเมือง 

  2.4.2 ประเภทของสมาชิกในสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย แบงประเภทหลักๆ 
ไดแก 

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

11)   ทําสถิติหรือเอกสาร รวมทั้งทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
12)   รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกําหนดระเบียบการตางๆ ให

สมาชิกถือปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ เพื่อใหการประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนินการไปโดยเรียบรอย 
13)   เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของหรือสถาบันอ่ืนๆ 
14)   จัดตั้งสโมสรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ

ไดกําหนด 
15)   เปนศูนยขอมูลสงเสริม แลกเปลี่ยน เปดเผยขอมูลระหวางบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชนแกธุรกิจ

โดยรวม 
16)   ดําเนินกิจการใดๆ เปนการหาเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายตามวัตถุประสงคในกิจการของ

สมาคม รวมไปถึงการขอสินเชื่อหรือการกูยืมเงินโดยไมมีหลักประกัน หรือการกูยืมเงินโดยเอาทรัพยสินของสมาคมเปน
หลักประกันดวยการจํานองจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

17)   ทํากิจการอ่ืนๆ ที่เห็นวาจําเปนและสมควร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน
ภายในขอบเขตแหงพระราชบัญญัติสมาคมการคาฯ 

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

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

 วัตถุประสงคของสมาคมนายหนาประกันภัยไทย 
1) เพื่อคุมครองสงเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหนาประกันภัย และรวมมือกับหนวยงาน

ราชการ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะชวยใหกิจการประกันภัยมีคุณคาตอสังคมกวางขวาง
ยิ่งข้ึน 

2) เพื่อธํารงไวซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและความสามัคคีในระหวางมวลสมาชิก 
3) สนับสนุนชวยเหลือแกสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคล

และองคกรภายนอกเพื่อประโยชนรวมกัน 
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4) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประกอบอาชีพนายหนาประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูในทาง
วิชาการขยายงาน ตลอดจนขาวสารเก่ียวกับอาชีพนายหนาประกันภัย และเปนแกนกลางในการจัดทําฐานขอมูลสถิติ
ดานการประกันภัยในเร่ืองตางๆ 

5) สงเสริมคุณภาพของนายหนาประกันภัย ใหมีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเปนองคกร
ที่สามารถกํากับดูแลสมาชิกได 

6) เพื่อใหความชวยเหลือและบริจาคในการกุศลตอผูที่ตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะผูที่เก่ียวของ
กับการประกันภัย 

7) เพื่อรวมมือ ติดตอ หรือเปนสมาชิกกับสมาคมอ่ืนๆ ทั่วโลกที่ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคคลายคลึงกับ
สมาคมนี้ 

8) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอก ในการประกอบ
อาชีพนายหนาประกันภัย 

9) เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแกสมาชิกของสมาคม 
10)   ไมเก่ียวของกับการเมือง 

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

  2.4.1 วัตถุประสงคของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย 
1) กําหนด สงเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัยใหอยูในมาตรฐาน

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

วิชาการที่เก่ียวของ อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน สถิติ บํานาญ และ
สวัสดิการพนักงาน 

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

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

พันธกิจของสมาคม 
9) ไมเก่ียวของกับการเมือง 

  2.4.2 ประเภทของสมาชิกในสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย แบงประเภทหลักๆ 
ไดแก 

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

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

3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเปนได ถาไดปฏิบัติหนาที่หรือเก่ียวของกับงานทางดาน
คณิตศาสตรประกันภัย หรือถาไมมีประสบการณที่เก่ียวของเลยก็สามารถเปนไดถาเปนบุคคลที่ผานการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการรับรอง 

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

5) สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเปนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับงาน
ทางดานคณิตศาสตรประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม 

  สําหรับสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย (SOAT) นั้น 
จะมีดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

  วัตถุประสงคของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย คือ 

1) ใหบริการเก่ียวกับการรับคํารองขอคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย 

2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

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

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

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เร่ิมใหบริการรับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทน ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2541 ตอมาปรากฏวาบริษัทประกันภัยตางประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต 
ทําใหมีบริษัทประกันภัยจํานวนหนึ่งไมพรอมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2542 ใหบริษัทกลางฯ ดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะ
รถจักรยานยนตตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับไดวาเปนภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการเฉพาะการรับคํารองขอและจายคาสินไหม 
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โดยจะตองไดรับการรับรองจากการสอบผานขอสอบ (หรือไดรับการยกเวนจากการสอบของสถาบันนั้น) ทั้งนี้เฟลโล
ผูคนนั้นจะตองผานคุณสมบัติหรือเงื่อนไขขออ่ืนๆ ของสมาคมหรือสถาบันนั้นๆ ดวย  

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

3) ประเภทสามัญ (Ordinary) ซึ่งสามารถเปนได ถาไดปฏิบัติหนาที่หรือเก่ียวของกับงานทางดาน
คณิตศาสตรประกันภัย หรือถาไมมีประสบการณที่เก่ียวของเลยก็สามารถเปนไดถาเปนบุคคลที่ผานการสอบบางวิชา
ของสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับการรับรอง 

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

5) สมาชิกประเภทสถาบัน (Institution) จะเปนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับงาน
ทางดานคณิตศาสตรประกันภัย หรือสนับสนุนกิจการของสมาคม 

  สําหรับสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย (SOAT) นั้น 
จะมีดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

  วัตถุประสงคของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย คือ 

1) ใหบริการเก่ียวกับการรับคํารองขอคาเสียหายเบื้องตนและการจายคาสินไหมทดแทนหรือเงินตางๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย 

2) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

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

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

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เร่ิมใหบริการรับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทน ในวันที่ 
12 มิถุนายน 2541 ตอมาปรากฏวาบริษัทประกันภัยตางประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต 
ทําใหมีบริษัทประกันภัยจํานวนหนึ่งไมพรอมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2542 ใหบริษัทกลางฯ ดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะ
รถจักรยานยนตตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อ
ประกันภัยประเภทนี้ และนับไดวาเปนภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการเฉพาะการรับคํารองขอและจายคาสินไหม 
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ไดเรงดําเนินการใหทุกสาขาสามารถเปดรับประกันภัยรถจักรยานยนตพรอมกันทั่วประเทศ
ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2542 เปนตนมา 

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

ปจจุบันบริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 60 ลานบาท โดยมี บริษัท กลาง
คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนผูถือหุนใหญ นอกจากจะดําเนินงานเปนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนตทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแลว ยังทําหนาที่สนับสนุนขอมูลใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุมธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานดังกลาว 
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ทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ไดเรงดําเนินการใหทุกสาขาสามารถเปดรับประกันภัยรถจักรยานยนตพรอมกันทั่วประเทศ
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รถยนตภาคสมัครใจเพิ่มเติม 
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คุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปนผูถือหุนใหญ นอกจากจะดําเนินงานเปนศูนยขอมูลกลางของธุรกิจประกันวินาศภัย
รถยนตทั้งภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และภาคสมัครใจแลว ยังทําหนาที่สนับสนุนขอมูลใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกลุมธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานดังกลาว 
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บทท่ี 2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 0 
(1 ชั่วโมง) 

 

เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิ และหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด  
1. การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

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

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

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

 
 

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-3 

 

 

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

 

เรื่องท่ี   
2.1 ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  
2.2 สิทธิ และหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัย  
2.3 กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด  
1. การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันภัยตกลงที่จะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่ง

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

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

3.  นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรู 
ใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 
2550 3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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วัตถุประสงค  
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแลว ผูศึกษาสามารถ  
1.  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัย และระบุบุคคลที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
2.  อธิบายสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยได  
3.  อธิบายกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยได  
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ความนํา 
 
 
 เมื่อกฎหมายมีผลบังคับ เปนหนาที่ของประชาชนที่จะตองรับรู หากเปนบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิ ประชาชน
สามารถที่จะเลือกใชสิทธินั้นหรือไมใชก็ได แตถาเปนเร่ืองหนาที่แลว ประชาชนจําตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น โดย 
มิสามารถอางการไมรับรูกฎหมายของตนมาเปนขอปฏิเสธการไมตองรับผิดตามกฎหมายได เนื่องจากหากอนุญาตให
คนที่กระทําความผิดสามารถกลาวอางเชนนั้นได บานเมืองก็จะเกิดความวุนวายข้ึนอยางมาก เพราะเจตนารมณ 
ที่สําคัญของกฎหมายตางๆ ที่ถูกบัญญัติออกมา ก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดวยเหตุนี้จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับรูถึงกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะในกรณีของหนาที่ที่จะตอง 
พึงปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบแกตนเอง ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีพของตน  
  ในการประกอบธุรกิจประกันภัยก็เฉกเชนเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจประกันภัยมิอาจหลีกเลี่ยงการรับรูถึง
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของกับตนเองได 
  สําหรับในการประกันวินาศภัย มีกฎหมายตางๆ ที่เขามาเก่ียวของมากมาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูอยู
ในธุรกิจการประกันวินาศภัยจะตองทําการศึกษา และทําความเขาใจถึงกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัยอยาง
ถูกตอง และอยางกวางขวาง ฉะนั้น เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตอง
พิจารณาแยกแยะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัยออกมาเปนสองกลุมเสียกอน กลาวคือ กฎหมายที่
เก่ียวของโดยตรงกับการประกันวินาศภัย กับกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัย  
  เมื่อแยกแยะออกไดดังกลาวแลว จะทําใหสามารถลําดับความสําคัญในเร่ืองกฎหมายที่จําตองศึกษาเรียนรู กับ
ที่พึงตองศึกษาเรียนรู ดังนั้น วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้จะมุงเนนไปยังกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการประกัน
วินาศภัยเปนหลัก สวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยออมกับการประกันวินาศภัยจะเพียงกลาวถึงเทาที่มีความเชื่อมโยงกัน
เทานั้น เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจพื้นฐานในกฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย และ
สามารถนําไปใชปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เรื่องที่ 2.1  
ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เก่ียวของ 
กับการประกันวินาศภัย 
   
  

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

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

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

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

 
 
 
 
 

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

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

คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน
จํานวนหนึ่งให 

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

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

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

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

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

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

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 
 
 
 

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

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

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

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

(1)  ผลบังคับทางกฎหมาย เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สิทธิตามสัญญาประกันภัยของผูเอา
ประกันภัยจะตกทอดเปนมรดกของทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้  
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2. บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกันวินาศภัย 
  บุคคลที่เก่ียวของกับสัญญาประกันวินาศภัย ประกอบดวย 
  2.1  บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัย และผูรับประโยชน  

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

2.1.2  ผูรับประกันภัย เมื่อผูรับประกันภัยพิจารณาใบคําขอเอาประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยไดกรอก
ขอมูลมาแลว หรือขอมูลที่ผูขอเอาประกันภัยเปดเผยใหดวยวาจา และตกลงรับประกันภัยจนกอใหเกิดเปนสัญญา
ประกันภัยข้ึนมา ผูรับประกันภัยก็จะมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตามสัญญานั้นเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ผูรับประกันภัยจะตอง
เปนนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยภายในประเทศไทยเทานั้น 

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

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

“มาตรา 374 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทานวาบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้ึนตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแก
ลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีข้ึนตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลวคูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไดไม” 

 
 
 
 
 

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

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

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

“ถาวัตถุอันไดเอาประกันภัยไวนั้น เปลี่ยนมือไปจากผูเอาประกันภัยโดยพินัยกรรมก็ดี หรือโดยบัญญัติ
กฎหมายก็ดี ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยก็ยอมโอนตามไปดวย 

ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและบอกกลาวการ
โอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้นยอมโอนตามไปดวย อนึ่งถาในการโอนเชนนี้
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนักไซรทานวาสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะ” 

ดังนั้น หากภายในระยะเวลาเอาประกันภัย สวนไดเสียที่ไดเอาประกันภัยของผูเอาประกันภัยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ผลทางกฎหมายจะเปนดังนี้ 

1)  กรณีการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยทางพินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย สามารถ
จําแนกออกได ดังนี้ 

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

 

 

“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

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

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

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

2)  ผูรับโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยขอตกลงทางสัญญาระหวางผูเอาประกันภัยกับบุคคลอ่ืน ดวย
ความสมัครใจ ทั้งนี้จะตองถึงขนาดที่ทําใหผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นอีกตอไปแลว คือ 
ตองเปนการโอนกรรมสิทธิ์ และหากมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน สิทธิที่มีอยูตามสัญญา
ประกันภัยตอวัตถุที่ถูกโอนไปนั้นก็จะระงับสิ้นไป แตถามิใชถึงขนาดเปนการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียที่เอาประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยแลว ก็จะไมถือเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 875 วรรคสองนี้ 
แตประการใด สัญญาประกันภัยนั้นก็ยังคงมีผลบังคับเชนเดิม 
 
  ตัวอยางที่ 2.1 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง มิใชการโอน เปนคดีที่ผูใหเชาซื้อรถคันที่เอาประกันภัย ในฐานะ
ผูรับประโยชนเปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3366/2522 รถยนตของโจทก ผูเชาซื้อเอาประกันภัยโดยโจทกเปนผูรับประโยชน  
ผูเชาซื้อใหผูอ่ืนเชารถไป ไมเปนการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยตาม มาตรา 875 รถถูกลักเปนภัยตามกรมธรรม โจทก
ฟองผูรับประกันภัยได 
  
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-9 

 

 

  อยางไรก็ตาม การโอนไปซึ่งวัตถุที่เอาประกันภัยในกรณีนี้จะตองมิไดสงผลทําใหเกิดความเสี่ยงภัยสูงข้ึน
กวาเดิมอยางมากดวย มิฉะนั้นแลว สัญญาประกันภัยจะกลายเปนโมฆะตามผลบังคับของกฎหมายไป นับแตเวลาที่มี
ความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากผูรับประกันภัยไวแลว 
  2.2.2  ผูรับชวงทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 226 วรรคสอง 
บัญญัติวา “ชวงทรัพย ไดแก เอาทรัพยสินอันหนึ่งเขาแทนที่ทรัพยสินอีกอันหนึ่ง ในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับ
ทรัพยสินอันกอน” อันเนื่องจากกรณีดังตอไปนี้ 

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

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ไดรับไว 
หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดรับไว 
หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

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

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

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

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  

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

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-8     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

“มาตรา 1599 วรรคแรก เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท 
มาตรา 1600 ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูตาย 

ไดแก ทรัพยสินทุกชนิดของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิหนาที่และความรับผิดตางๆ เวนแตตามกฎหมาย หรือวาโดยสภาพแลว 
เปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท 

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

ใหปนทรัพยมรดกทั้งหมดแกทายาทโดยธรรมของผูตายนั้นตามกฎหมาย 
ถาผูใดตายโดยไดทําพินัยกรรมไว แตพินัยกรรมนั้นจําหนายทรัพย หรือมีผลบังคับไดแตเพียง

บางสวนแหงทรัพยมรดก ใหปนสวนที่มิไดจําหนายโดยพินัยกรรม หรือสวนที่พินัยกรรมไมมีผลบังคับใหแกทายาทโดย
ธรรมตามกฎหมาย” 

ทายาทตามกฎหมาย จึงประกอบดวย ทายาทโดยพินัยกรรมตามที่ผูเอาประกันภัยซึ่งเปน 
เจามรดกไดแสดงเจตจํานงไวลวงหนา และทายาทโดยธรรมซึ่งเปนทายาทโดยบทบัญญัติตามกฎหมายในเร่ืองมรดก
ดังกลาว ทายาทดังกลาวจึงเปนผูมีสวนไดเสีย และมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน หรือไดรับเงินจํานวนหนึ่งใชให
ตามสัญญาประกันภัยตอไปจนกวาจะครบกําหนดของสัญญานั้น  

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

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

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

“ถาพฤติการณซึ่งทําใหการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยนั้น เปนผลใหลูกหนี้ไดมาซึ่งของแทนก็ดี หรือ
ไดสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อทรัพยอันจะพึงไดแกตนนั้นก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกใหสงมอบของแทนที่ไดรับไว 
หรือจะเขาเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเสียเองก็ได 

ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพราะการไมชําระหนี้ และถาใชสิทธินั้นดังไดระบุไวใน
วรรคตนไซร คาสินไหมทดแทนอันจะพึงใชแกเจาหนี้นั้น ยอมลดจํานวนลงเพียงเสมอราคาแหงของแทนซึ่งลูกหนี้ไดรับไว 
หรือเสมอจํานวนคาสินไหมทดแทนที่ลูกหนี้จะเรียกรองไดนั้น” 

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

“ถาทรัพยสินที่จํานอง จํานํา หรืออยูในบังคับบุริมสิทธิประการอ่ืนนั้น เปนทรัพยอันไดเอา
ประกันภัยไวไซร ทานวาสิทธิจํานอง จํานํา หรือบุริมสิทธิอยางอ่ืนนั้น ยอมครอบไปถึงสิทธิที่จะเรียกรองเอาแกผูรับ
ประกันภัยดวย 

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

ในกรณีที่เปนสังหาริมทรัพย ผูรับประกันภัยจะใชเงินใหแกผูเอาประกันภัยโดยตรงก็ได เวนแตตน
จะไดรู หรือควรจะไดรูวาทรัพยนั้นตกอยูในบังคับจํานําหรือบุริมสิทธิอยางอ่ืน 

ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดตอเจาหนี้ ถาทรัพยสินอันไดเอาประกันภัยไวนั้นไดคืนมา หรือไดจัดของ
แทนให 

วิธีเดียวกันนี้ทานใหอนุโลมใชบังคับแกกรณีบังคับซื้อกับทั้งกรณีที่ตองใชคาเสียหายอันควรจะไดแก
เจาของทรัพยสิน เพราะเหตุทรัพยสินทําลายหรือบุบสลายนั้นดวย” 

ฉะนั้น เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้จะไดรับมาทดแทนการไมสามารถชําระหนี้
ของลูกหนี้ อันเนื่องจากวัตถุแหงหนี้ที่ไดสูญเสียได  

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

“อันวาประกันภัยคํ้าจุนนั้น คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนใน

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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นามของผูเอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดนั้นจากผูรับประกันภัยโดยตรง 

แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายใน
นามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-11 

 

 

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

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

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่ตกลงจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง  
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

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

แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้ หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม ในคดี
ระหวางบุคคลผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยนั้น ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัยเขามาในคดีดวย” 

เมื่อผูเอาประกันภัยกระทําใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย อันตนจําตองรับผิดตามกฎหมาย 
กฎหมายมาตรานี้บัญญัติใหผูรับประกันภัยมีหนาที่ชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายใน
นามของผูเอาประกันภัย โดยที่บุคคลภายนอกผูเสียหายนั้นสามารถเรียกรองเอากับผูรับประกันภัยไดโดยตรง  

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

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

1.1.1  สิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่แทจริง หรือไดรับจํานวนเงินตามที่ตกลงจากผูรับประกันภัย สําหรับความเสียหายแตละคร้ัง  
แตรวมกันทุกคร้ังจะตองไมเกินไปกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่ไดกําหนดไวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย เมื่อมี
วินาศภัยดังที่กําหนดไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนแกวัตถุที่เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  

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

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

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัยที่
กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

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

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซึ่งผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

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

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

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

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

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

“เมื่อคูสัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะข้ึนเปนขอพิจารณาในการวางกําหนดจํานวนเบี้ย
ประกันภัย และภัยเชนนั้นสิ้นไป หามีไมแลว ทานวาภายหนาแตนั้นไป ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดเบี้ยประกันภัย
ตามสวน” 

1.1.3  สิทธิขอลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย เมื่อปรากฏภายหลังในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย 
ทรัพยสินที่เอาประกันภัยมีมูลประกันภัยลดลงไปอยางมาก ผูเอาประกันภัยมีสิทธิที่จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัยที่
กําหนดไวตามมูลประกันภัยลง พรอมขอลดเบี้ยประกันภัยลงไปดวย สําหรับระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู  

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

การเปลี่ยนแปลงมูลประกันภัยในกรณีนี้ จึงมิใชเปนกรณีของการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของทรัพยสิน
ทั่วไป ซ่ึงผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบราคาในทองตลาด และมีสิทธิขอปรับจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตลอด
ระยะเวลาประกันภัยอยูแลว 

1.1.4  สิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอรับเบี้ยประกันภัยสวนเกินคืน
ตามกฎหมายไดสองกรณี ดังนี้ 

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

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวา ราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้นเปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

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

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

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

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

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

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

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

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

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

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

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

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

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

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

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

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

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

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

“กอนเร่ิมเสี่ยงภัย ผูเอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได แตผูรับประกันภัยชอบที่จะไดเบี้ย
ประกันภัยก่ึงจํานวน” เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกรมธรรมประกันภัย 

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   68 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

2-14     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

อันสมควรมารับรองวา ตนจะยังคงไดรับชดใชคาเสียหายตอไป เวลาเมื่อเกิดความเสียหายแกวัตถุที่เอาประกันภัย
ข้ึนมา ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 876 วรรคหนึ่งวา  

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

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

“มาตรา 29 กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย ตองเปนไปตามแบบและขอความที่
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย 

แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร 
หรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได 

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

ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัย
จะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 

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

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

หามตัวแทนประกันวินาศภัยนําขอความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไมไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัทไปใชในการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัย” 

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

 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-15 

 

 

1)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบ หรือ
ขอความที่ขอ 

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

กรมธรรมประกันภัย 
2)  กรณีที่ผูรับประกันภัยออกเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย โดยไมไดรับความเห็นชอบ 

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

ชําระไวแลวกลับคืนมาก็ได  
1.1.7  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยตามกฎหมาย 

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

1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมเสี่ยงภัย โดยทั่วไปแลว ความเสี่ยงภัยของผูรับประกันภัย
จะเร่ิมทันทีเมื่อไดทําสัญญาประกันภัย เพราะหากมีอุบัติเหตุอะไรที่ตกลงกันเกิดข้ึนแกผูเอาประกันภัยนับแตเวลานั้น 
ผูรับประกันภัยจําตองรับผิดชอบ ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยมักระบุใหวันเร่ิมตนของระยะเวลาประกันภัยเปนวันเดียว 
กับวันทําสัญญาประกันภัย  

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

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

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

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

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

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

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือ 
จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” 
นอกเหนือจากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

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

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจตรวจ
และเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-17 

 

 

ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

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

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลกิสัญญา” 

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

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

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

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

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

“ถาผูรับประกันภัยตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย ผูเอาประกันภัยจะเรียกใหหาประกันอัน
สมควรใหแกตนก็ได หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได”  

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

“ถาคูสัญญาฝายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยขอสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย การเลิก
สัญญาเชนนั้นยอมทําดวยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง”  

และวรรคสองที่วา  
“แสดงเจตนาดังกลาวมาในวรรคกอนนั้น ทานวาหาอาจจะถอนไดไม”  
4)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยไมไดรับ

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

“ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรมประกันภัย โดยใชแบบหรือขอความที่นายทะเบียนมิไดใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยนั้น หรือ 
จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยน้ันเสีย และใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได” 
นอกเหนือจากการใหผูรับประกันภัยจําตองรับผิดไปตามนั้น  

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

“มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกันอัคคีภัย เมื่อบริษัททําสัญญาประกันอัคคีภัย
รายใด ใหบริษัทยื่นรายการเก่ียวกับการรับประกันอัคคีภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวนันับแตวันที่ไดทําสัญญาประกันอัคคีภัยรายนั้น 

บทบัญญัติวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกการประกันตอ 
มาตรา 40 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรายการตามมาตรา 39 และเห็นสมควรจะกระทําการ

ตรวจสอบเพื่อทราบราคาทรัพยสินที่เอาประกันภัยก็ใหกระทําได ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน 
สถานที่ตั้งของทรัพยสินนั้นในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจตรวจ
และเรียกใหสงเอกสารรวมทั้งหลักฐานใดๆ เพื่อประโยชนแกการที่จะทราบราคาอันแทจริงของทรัพยสินนั้น 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูที่เก่ียวของ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาทีผู่ตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่ง 

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

ในกรณีที่สัญญาประกันอัคคีภัยระงับสิ้นไปตามวรรคสาม ในสวนที่เก่ียวกับนิติสัมพันธระหวาง
บริษัทกับผูเอาประกันภัย ใหถือเสมือนวา การระงับสิ้นไปแหงสัญญาประกันอัคคีภัยน้ันไดระงับสิ้นไป เพราะผูเอา
ประกันภัยบอกเลกิสัญญา” 

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

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

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

มาตรา 42 เมื่อไดมีคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 แลว 
(1)  ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันอัคคีภัยรายน้ันเสียได ภายในสามวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากนายทะเบียน และเมื่อไดบอกเลิกแลว ใหบริษัทคืนเบี้ยประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย ตาม
สวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่เอาประกันภัยนั้น 

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

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

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

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

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่งทํา
ใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัยทํา
การชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

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

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมิไดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

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

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

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ

ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 
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บริษัทกําหนดเบี้ยประกันภัย สําหรับระยะเวลาที่เหลืออยูตามจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยเทาที่ไดลดลงแลวนั้น และให
คืนเบี้ยประกันภัยสวนที่เกินใหแกผูเอาประกันภัย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่ง” 

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

1.2.1  หนาที่ชําระเบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึน หรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และในการน้ี 
บุคคลอีกคนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 

มาตรา 862 ตามขอความในลักษณะนี้ 
คําวา “ผูรับประกันภัย” ทานหมายความวา คูสัญญาฝายซึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงิน

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

เปนการตอบแทนตามสัญญาประกันภัย บางสัญญาประกันภัยอาจกําหนดเงื่อนไขใหชําระภายในกําหนดระยะเวลา
อยางชัดเจนแนนอน ผลของการไมชําระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนั้น อาจทําใหไมไดรับความคุมครอง หรือกระทั่งทํา
ใหสัญญาประกันภัยระงับสิ้นไปก็ได แตบางสัญญาประกันภัยที่มิไดกําหนดเงื่อนไขเชนนั้นเอาไว ใหผูเอาประกันภัยทํา
การชําระเบี้ยประกันภัยโดยทันที  

หากระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยตองระงับสิ้นไป ดวยผลของกฎหมาย หรือผลของ
การบอกเลิกสัญญานั้นเอง ผูเอาประกันภัยก็ยังคงมีหนาที่ชําระเบี้ยประกันภัยตามสวนใหแกผูรับประกันภัยอยูดี 
สําหรับระยะเวลาเอาประกันภัยที่ไดรับความคุมครองไปแลว 

1.2.2  หนาที่เปดเผยขอความจริง และไมแถลงขอความอันเปนเท็จ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

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

ถามิไดใชสิทธิบอกลางภายในกําหนดเดือนหนึ่งนับแตวันที่ผูรับประกันภัยทราบมูล อันจะบอกลางไดก็ดี 
หรือมไิดใชสิทธินั้นภายในกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญาก็ดี ทานวาสิทธินั้นเปนอันระงับสิ้นไป 

มาตรา 176 โมฆียะกรรมเมื่อบอกลางแลว ใหถือวาเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก และใหผูเปนคูกรณีกลับคืน
สูฐานะเดิม ถาเปนการพนวิสัยจะใหกลับคืนเชนนั้นไดก็ใหไดรับคาเสียหายชดใชใหแทน 

ถาบุคคลใดไดรู หรือควรจะไดรูวาการใดเปนโมฆียะ เมื่อบอกลางแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดรูวาการนั้น
เปนโมฆะ นับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาเปนโมฆียะ 

หามมิใหใชสิทธิเรียกรองอันเกิดแตการกลับคืนสูฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนหนึ่งปนับแตวันบอกลาง
โมฆียะกรรม 

มาตรา 178 การบอกลาง หรือใหสัตยาบันแกโมฆียะกรรม ยอมกระทําไดโดยการแสดงเจตนาแกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนบุคคลที่มีตัวกําหนดไดแนนอน” 

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

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

1.2.3  หนาที่บอกกลาวเม่ือเกิดวินาศภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 881 ถาความวินาศเกิดข้ึน เพราะภัยมีข้ึนดั่งผูรับประกันภัยตกลงประกันภัยไวไซร เมื่อผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนทราบความวินาศนั้นแลว ตองบอกกลาวแกผูรับประกันภัยโดยไมชักชา 
ถามิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรคกอน ผูรับประกันภัยอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อ

ความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการนั้นได เวนแตอีกฝายหนึ่งจะพิสูจนไดวาไมสามารถที่จะปฏิบัติได” 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

เมื่อเกิดมีภัยที่คุมครองสรางความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยข้ึน ใหเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย
จะตองแจงเหตุนั้นตอผูรับประกันภัยโดยไมชักชา สวนการใดจะถือวาชักชาหรือไมนั้น คงตองดูพฤติการณตามความ
เหมาะสมของสถานการณเปนกรณีไป  

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

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

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

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

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

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-21 

 

 

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

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

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

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

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

อยางไรก็ตาม ไมมีบทบัญญัติอ่ืนใดของกฎหมายที่ระบุวา ผลของการแจงเหตุลาชานี้จะสงผลทําใหผูรับ
ประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดได เพียงแตใหเรียกคาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนแกตนเอง อันเนื่องมาจากการแจง
เหตุลาชาดังกลาวไดเทานั้น  

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

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

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

บางกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยไดระบุใหความเห็นชอบลวงหนาเอาไวในเลย แตบางกรมธรรม
ประกันภัย จําตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือเทานั้นจากผูรับประกันภัย ถึงจะมีผลบังคับได  
  
 ตัวอยางที่ 2.4 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ใหความเห็นชอบลวงหนาไวแลว 
  ดังที่ปรากฏอยูในหมวดเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ ซึ่งระบุวา 
  “ขอ 9. การโอนรถยนต  
  เมื่อผูเอาประกันภัยไดโอนรถยนตใหแกผูอ่ืน ใหถือวาผูรับโอนเปนผูเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี ้
และบริษัทตองรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยตอไปตลอดอายุกรมธรรมประกันภัยที่เหลืออยู  
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผูขับข่ี ผูเอาประกันภัยจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงผูขับข่ี
ใหบริษัททราบ เพื่อจะไดมีการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงไป มิฉะนั้น ผูเอา
ประกันภัยอาจจะตองรับผิดชอบในความเสียหายสวนแรกเองตามเงื่อนไขความคุมครองที่ปรากฏในกรมธรรม 
ประกันภัยนี้” 
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 ตัวอยางที่ 2.5 เร่ือง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยที่ตองขอรับความเห็นชอบเสียกอน 
  ดังในเงื่อนไขทั่วไปขอที่ 6. ของกรมธรรมประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยูอาศัย ซึ่งระบุวา 
  “ขอที่ 6.13 การระงับไปแหงสัญญาประกันภัย  
  ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เปนอันระงับสิ้นไปทันทีเมื่อ 
 ........................................ 
  6.13.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เอาประกันภัยไว ไดถูกเปลี่ยนมือจากผูเอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอนี้จะไมนํามาบังคับใช หากลักษณะการใชสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ที่ระบุเอาประกันภัยในตารางกรมธรรมประกันภัยยังคงใชเพื่อการอยู
อาศัยตอไป ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตาม ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น 
  ........................................ 
  อยางไรก็ตาม เงื่อนไขขอ 6.13 นี้ จะไมนํามาบังคับใช หากผูเอาประกันภัยไดแจงใหบริษัททราบ และบริษัทตกลง
ยินยอมรับประกันภัยตอไป โดยไดออกใบสลักหลังกรมธรรมประกันภัยไวเปนหลักฐานแลว” 
  เชนนี้ก็จะตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนเสียกอนถึงจะมีผลบังคับได อนึ่ง นอกจากนี้ การโอนวัตถุที่เอา
ประกันภัยนั้นจะตองมิไดสงผลทําใหมีความเสี่ยงภัยเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางมากอีกดวย ตัวอยางเชน ผูเอา
ประกันภัยเดิมทําประกันอัคคีภัยคุมครองตัวโกดังซึ่งเก็บสินคาทั่วไป ตอมา ผูซื้อโกดังหลังนี้ตอจากผูเอาประกันภัยเดิม
กลับนําไปใชเก็บวัสดุไวไฟ ถามิไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยเสียกอน จะมีผลทําใหสัญญาประกันภัยนี้ 
ตกเปนโมฆะ ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 875 วรรคสอง  
  “ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย และบอกกลาวการโอน
ไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยนั้น ยอมโอนตามไปดวย อนึ่ง ถาในการโอนเชนน้ี 
ชองแหงภัยเปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปนโมฆะ”  
 

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

2.1.1  สิทธิในการขอรับชําระเบี้ยประกันภัย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเร่ือง
นี้ไว ดังนี้ 

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

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

“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย
อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย
ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

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

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

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

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

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

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

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

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

1)  ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียตามกฎหมายในวัตถุที่เอาประกันภัย ณ เวลาที่เอาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยก็ไมมีผลผูกพันระหวางคูสัญญา 
 
  ตัวอยางที่ 2.6 คําพิพากษาศาลฎีกา เร่ือง ไมมีสวนไดเสียในการประกันภัยทรัพยสิน เปนคดีที่ผูเอาประกันภัย 
เปนโจทกฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย 
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4728/2540 โจทกทําสัญญาเชาซื้อรถยนตพิพาทซึ่งเอาประกันภัยไวแกจําเลย 
หลังจากทําสัญญาประกันภัยดังนี้ ยอมถือไดวา โจทกผูเอาประกันภัยยังมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไว 
ในขณะที่จําเลยรับประกันภัย สัญญาประกันภัยระหวางโจทกและจําเลย จึงไมผูกพันคูสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 863 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองใหจําเลยรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
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และพระราชบัญญตัิประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้  

“มาตรา 66 ใหตัวแทนประกันวินาศภัยมีสิทธิรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทตัวแทนประกันวินาศภัย
อาจทําสัญญาประกันภัยในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

นายหนาประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการรับเงิน อาจรับเบี้ยประกันภัย
ในนามของบริษัทได เมื่อไดรับหนังสือมอบอํานาจจากบริษัท 

หนังสือมอบอํานาจของบริษัทตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
หนังสือมอบอํานาจของบริษัท แมมิไดทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ก็ไมเปนเหตุใหเสื่อมสิทธิของ 

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 
ผูรับประกันภัยมีสิทธิที่จะไดรับชําระเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย เปนการตอบแทนตามสัญญา

ประกันภัย  
ผูรับประกันภัยจะขอรับชําระเบี้ยประกันภัยต่ํากวาจํานวนเบี้ยประกันภัยตามที่ไดตกลงกันดังระบุไวใน

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

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

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

“ถาคูสัญญาไดกําหนดราคาแหงมูลประกันภัยไว ผูรับประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนคาสินไหม
ทดแทน ก็แตเมื่อพิสูจนไดวาราคาแหงมูลประกันภัยตามที่ไดตกลงกันไวนั้น เปนจํานวนสูงเกินไปหนัก และคืนจํานวน
เบี้ยประกันภัยใหตามสวนกับทั้งดอกเบี้ยดวย”  

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

ดังที่กลาวมาแลว ถาผูรับประกันภัยไดใหความเห็นชอบลวงหนาโดยเขียนเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม
ประกันภัยอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองมาใหความเห็นชอบในขอนี้กันอีก เชนเดียวกันกับการโอนวัตถุประกันภัย
อัตโนมัติโดยผลบังคับของกฎหมายวาดวยการรับมรดก หรือโดยผลบังคับของกฎหมายอ่ืน โดยมิไดไปเปลี่ยนแปลง
สถานะของผูรับโอนใหเปนผูเอาประกันภัย เชนนี้ ผูรับโอนนั้นจะมีเพียงสิทธิตามสัญญาประกันภัยเทานั้น  

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

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

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

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา ภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

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

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

 
เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ

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

3)  ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนทุจริต หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 879 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติวา  

“ผูรับประกันภัยไมตองรับผิด ในเมื่อความวินาศภัย หรือเหตุอ่ืนซึ่งไดระบุไวในสัญญานั้นไดเกิดข้ึน
เพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน”  

ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได หากพิสูจนไดวา ภัย 
หรือเหตุอยางอ่ืนตามที่ตกลงกันนั้นเกิดข้ึนโดยการมีเจตนาทุจริต หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชนไมวาโดยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู  

กอนอ่ืน จําตองทําความเขาใจกับความหมายของคําที่เก่ียวของในมาตรานี้เสียกอน แตเนื่องจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดมีการกําหนดคํานิยามเอาไวอยางชัดเจน จึงจําตองอาศัยแนวทางคําพิพากษามา
พิจารณาประกอบเปนเกณฑ 

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

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

 
เนื่องจากการทุจริตเปนการกระทําโดยเจตนา และความประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการ

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

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

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

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

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

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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การกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนแตอยางใด หรือในกรณีของนิติบุคคล ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะจํากัด
อยูเพียงบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเทานั้น เชน กรรมการผูจัดการ เปนตน  

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

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

อนึ่ง กรณีของความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น ตองเปนความเสียหายโดยตรงที่
เกิดจากความไมสมประกอบของวัตถุที่เอาประกันภัยเองเทานั้น ถาเกิดจากความเสียหายโดยออมจากภัยอ่ืนที่คุมครอง 
ผูรับประกันภัยจะไมสามารถปฏิเสธความรับผิดได  

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

2.1.6  สิทธิในการรับชวงสิทธิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 880 ถาความวินาศภัยนั้นไดเกิดข้ึน เพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัย

ไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และของผูรับ
ประโยชน ซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงนั้น 

ถาผูรับประกันภัยไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับประกันภัยนั้นใชสิทธิ
ของตน ใหเสื่อมเสียสิทธิของผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการที่เขาจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอก เพื่อเศษแหงจํานวนวินาศนั้น” 

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

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

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

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

 
2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา

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

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-29 

 

 

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

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

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

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

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

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

ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-28     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

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

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

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

 
2.1.9  สิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผูเอา

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

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-29 

 

 

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

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

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

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

2.2.3  หนาที่สงมอบกรมธรรมประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 
“มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือชื่อฝาย

ที่ตองรับผิด หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ใหสงมอบกรมธรรมประกันภัย อันมีเนื้อความตองตามสัญญานั้น แกผูเอาประกันภัยฉบับหนึ่ง” 
แมสัญญาประกันภัยเกิดข้ึนไดดวยวาจา ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่ที่จะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัย

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

ปจจุบัน เนื่องดวยบทบัญญัติแหงมาตรา 10 วรรคแรก ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 
2551 กําหนดวา  

“บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใหนิติกรรมใดตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด 
จึงจะฟองรองบังคับคดีไดนั้น มิใหนํามาใชบังคับแกผูบริโภค ในการฟองรองบังคับใหผูประกอบธุรกิจชําระหนี้”  
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2-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

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

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

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

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-31 

 

 

 ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด 

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

 
2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย

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

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

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

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

 

 

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

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

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

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-31 

 

 

 ตามกรมธรรมประกันภัยมีเงื่อนไขวา เมื่อมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด ซึ่งทําใหเกิดสิทธิ
เรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจโดยไมชักชา และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิด 

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

 
2.2.4  หนาที่คืนเบี้ยประกันภัยที่ชําระแลว ภายหลังเมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระเบี้ยประกันภัย

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

1)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยกอนเร่ิมความเสี่ยงภัย ผูรับประกันภัยมีสิทธิ
ไดรับชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ถาผูเอาประกันภัยไดชําระเบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับ
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหคร่ึงหนึ่ง แตถาผูเอาประกันภัยยังมิไดชําระมาเลย ผูรับประกันภัยก็มีสิทธิเรียกให 
ผูเอาประกันภัยชําระเบี้ยประกันภัยคร่ึงหนึ่งไดเชนกัน3 

2)  เมื่อผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ กรณีที่ผูรับประกันภัยใชสิทธิ
บอกลางสัญญาประกันภัยที่ตกเปนโมฆียะ อันสงผลทําใหสัญญาประกันภัยนั้นกลายเปนโมฆะไป ผลทางกฎหมาย
กําหนดใหคูสัญญาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเสมือนหนึ่งมิไดเกิดสัญญานั้นข้ึนมาเลย เมื่อผูรับประกันภัยไดรับชําระ
เบี้ยประกันภัยมาแลว ผูรับประกันภัยก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดใหแกผูเอาประกันภัย 

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

3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 872 
4 เพิ่งอาง มาตรา 874 
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4)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลาย 
กรณีที่ผูรับประกันภัยตกเปนบุคคลลมละลายในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอก 
เลิกสัญญาประกันภัยเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัย5  

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณีผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ย
ประกันภัยมาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

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

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อที่ 

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

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

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

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

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

5)  เมื่อคูสัญญาบอกเลิกสัญญาประกันภัยดวยความสมัครใจระหวางระยะเวลาคุมครอง โดยปกติ 
คูสัญญาประกันภัยทั้งสองฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไดในระหวางระยะเวลาเอาประกันภัย และเปนหนาที่ของผูรับ
ประกันภัยจะตองคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดรับชําระมาแลว ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 

6)  เมื่อผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัยเนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับกรมธรรม
ประกันภัยไมไดรับความเห็นชอบ กรณีผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัย เนื่องดวยเอกสารที่เก่ียวของกับ
กรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันนั้นไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผูรับประกันภัยที่ไดรับชําระเบี้ย
ประกันภัยมาแลวก็มีหนาที่คืนเบี้ยประกันภัย ดังที่ไดกําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย6  

2.2.5  หนาที่ออกคาใชจายในการตีราคาความเสียหายของทรัพยสินที่เอาประกันภัย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติเร่ืองนี้ไว ดังนี้ 

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

มาตรา 878 คาใชจายในการตีราคาวินาศภัยนั้น ทานวาผูรับประกันภัยตองเปนผูออกใช” 
ในการตีราคาความเสียหายที่แทจริงนั้น จะตองคํานวณจากราคาในวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุ เพื่อที่ 

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

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

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

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

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

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

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

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

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

กรมธรรมประกันภัย 
3.1.3  สิทธิที่จะถูกปฏิเสธไมไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ประกอบดวยกรณีดังตอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

2) ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายถึง ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกัน
วินาศภัยกับบริษัท  

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

คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

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

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนนายหนาประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

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

พ.ศ .  2551 พระราชบัญญัติ

 ประเทศไทยมีกฎหมายที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะคราวแรก คือ พระราชบัญญัต ิ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นคราวที่สอง ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน 
ปัจจุบัน โดยได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัต ิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบญัญตัิประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีอยู่ทั้งสิ้น 6 หมวด 
และ 1 บทเฉพาะกาล
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เรื่องที่ 2.3  
กฎหมายสําคัญที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย 
   
  
 นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัยแลว นายหนาประกันวินาศภัยยังจําตอง
เรียนรูกฎหมายสําคัญอ่ืนที่เก่ียวของกับการประกันวินาศภัย ซึ่งมีความจําเปนในการเสริมสรางความรูใหเปนมืออาชีพ
อยางแทจริง ทั้งเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) โดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับ 
คนกลางประกันภัยดวย อันประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 2) 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 3) พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559 และ 5) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

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

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

2) ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายถึง ผูซึ่งบริษัทมอบหมายใหทําการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกัน
วินาศภัยกับบริษัท  

3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-37 

 

 

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

คุณสมบัติที่ตองมี ดังนี้ 
1)  บรรลุนิติภาวะ  
2)  มีภูมิลําเนาในประเทศไทย  
3)  ไดรับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

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

ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
1)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2) เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตได 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปกอนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
3)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
4)  เปนนายหนาประกันวินาศภัย  
5) อยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

วินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกัน
ชีวิต  

6) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
หรือใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และ
ยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-38     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

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

(ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผดิชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

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

 
 
 

 
 

 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที ่2 พ.ศ. 2551 มาตรา 63 
12 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 99 
13 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 64 
14 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-39 

 

 

1.3.2  การขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย อายุใบอนุญาตในคราวแรกของตัวแทน
ประกันวินาศภัยคือ หนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต หากผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือน กอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ พรอมทั้งตองมีหนังสือ
รับรองวาผานการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ผานการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศกําหนดประกอบการยื่นดวย ถาผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไดตออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดตอกันแลว  
ในการตออายุใบอนุญาตคราวที่สามและคราวตอไปหลังจากนั้นจะมีอายุใบอนุญาตคราวละหาป15  

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

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

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว18 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน 

 
 
 

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

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-38     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

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

(ก) เคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผดิชอบในการดําเนินงานของบริษัท
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

(ข) เปนหรือเคยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานเก่ียวกับการเปนนายหนาประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย หรือนายหนาประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตของ 
นิติบุคคลในขณะที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต เวนแตพิสูจนไดวา
ไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุแหงการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

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

 
 
 

 
 

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

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

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

อนึ่ง กรณีที่ผูรับประกันภัยไดสงมอบกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน 
กฎหมายสันนิษฐานไวเบื้องตนกอนวา ผูเอาประกันภัยรายนั้นไดทาํการชาํระเบี้ยประกันภัยแกผูรับประกันภัยเรียบรอย
แลว18 เวนแตผูรับประกันภัยจะพิสูจนเปนอยางอ่ืน 

 
 
 

15 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 72 
16 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 63 
17 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
18 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 74 
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2-40     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ19จากผูรับประกันภัย เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งไดชักชวนให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัย
จายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด20 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

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

1)  หนาที่ชักชวนบุคคลมาทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกแตงตั้งโดยผูรับประกันภัย
ใหทําหนาที่ในการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรไทย22  

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

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

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

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

21 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 78 และมาตรา 107 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65/2 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-41 

 

 

   การปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยใหแกผูมุงหวัง
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และ
ธนาคาร หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปได
ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป  
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม

ประกันภัยใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมี

การประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูล 

อันเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 (2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย ใหตัวแทนประกัน

วินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการ

เสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซ้ือ ไมวา

การแสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขาย

ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยง และความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัย
ในนามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่
ประกาศการเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 

(3)  สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทาง
โทรศัพท ใหตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 
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2)  สิทธิในการรับคาบําเหน็จ19จากผูรับประกันภัย เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยซ่ึงไดชักชวนให 
ผูเอาประกันภัยมาทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นก็มีสิทธิเรียกใหผูรับประกันภัย
จายคาบําเหน็จดังที่กฎหมายกําหนด20 เพื่อเปนการตอบแทนผลสําเร็จของงานที่ทํานั้นได 

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

1)  หนาที่ชักชวนบุคคลมาทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกแตงตั้งโดยผูรับประกันภัย
ใหทําหนาที่ในการชักชวนบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัย ซึ่งที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรไทย22  

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

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

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

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

21 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66 วรรคสาม และมาตรา 100 
22 อางแลว เชิงอรรถที่ 6, มาตรา 78 และมาตรา 107 
23 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 66/1 และมาตรา 100/1 
24 อางแลว เชิงอรรถที่ 13, มาตรา 65/2 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-41 

 

 

   การปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตของตัวแทนประกันวินาศภัยในการเสนอขายประกันภัยใหแกผูมุงหวัง
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และ
ธนาคาร หากตัวแทนประกันวินาศภัยฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้อาจเปนเหตุใหนายทะเบียนมีคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามความในมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญพอสรุปได
ดังตอไปนี้ 

(1)  ขอหามในการปฏิบัติทั่วไป  
ก. ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรม

ประกันภัยใหม  
ข. ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงเพื่อมุงหวังใหมี

การประกันภัย 
ค. มิใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูล 

อันเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 (2)  กรณีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานตัวแทนประกันวินาศภัย ใหตัวแทนประกัน

วินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้  
ก. แจงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อผูรับประกันภัยที่ตนสังกัด พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปน

ตัวแทนประกันวินาศภัย 
ข. แจงวัตถุประสงคในการติดตอกับผูมุงหวัง ซึ่งตองแสดงใหปรากฎชัดแจงวาเปนการ

เสนอขายกรมธรรมประกันภัยเทานั้น 
ค. ยุติการขายทันที หากผูมุงหวังแสดงเจตนาอยางชัดเจนวาไมประสงคจะซื้อ ไมวา

การแสดงเจตนานั้นจะเกิดข้ึนในข้ันตอนใด  
ง. อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขาย

ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูรับประกันภัยนั้นเทานั้น แตทั้งนี้จะสามารถกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหเสนอขาย
กรมธรรมประกันภัยจากผูมุงหวังเสียกอน 

จ. แนะนําใหผูมุงหวังทําประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยง และความสามารถ
ในการชําระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 

ฉ. ออกเอกสารแสดงการรับเงินของผูรับประกันภัยทุกคร้ังที่มีการรับชําระเบี้ยประกันภัย
ในนามของผูรับประกันภัย พรอมสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกผูมุงหวัง 

ช. นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากผูมุงหวังไปยังผูรับประกันภัยภายในระยะเวลาที่
ประกาศการเก็บเบี้ยประกันภัยกําหนดใหผูรับประกันภัยตองเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จ 

(3)  สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตจากผูรับประกันภัยใหเสนอขายผานทาง
โทรศัพท ใหตัวแทนประกันวินาศภัยนั้นมีหนาที่กระทําการ ดังนี้ 
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ก. เสนอขายไดในวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 8.30–19.00 น. เวนแตมีการ 
นัดหมายลวงหนาวาจะมีการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย โดยความยินยอมของผูมุงหวังที่ไดรับการนัดหมายแลว  

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

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัย
ที่ตนกําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพท
ไปถึงผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการ
รับการติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูล
เก่ียวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได 

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

ฉ. ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายใน
เร่ืองดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง

กําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบ ุ

ดวยวาการใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย 
หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน  

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น 

ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทํา
ประกันภัยไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป 
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ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว  

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

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

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว 

1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา ตัวแทนประกันวินาศภัย26  

1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนไดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยแลว ก็จะแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่ง

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

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

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

ค. ตองแสดงตัวตนดวยการแจงชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อของผูรับประกันภัย
ที่ตนกําลังเสนอขาย พรอมทั้งตองแจงทันทีวา ตนประสงคจะเสนอขายกรมธรรมประกันภัยทุกคร้ังเมื่อมีการโทรศัพท
ไปถึงผูมุงหวัง  

ง. ตองยุติการสนทนาทันที หากผูมุงหวังไมประสงคจะทําประกันภัย หรือไมตองการ
รับการติดตอเชนนั้น แตหากผูมุงหวังตองการทราบการไดมาซึ่งขอมูลตนเองก็จะตองแจงใหทราบวา ตนไดรับขอมูล
เก่ียวกับผูมุงหวังมาไดอยางไรเสียกอนถึงจะสามารถยุติการสนทนานั้นได 

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

ฉ. ใหอธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่ตนกําลังเสนอขาย โดยจะตองอธิบายใน
เร่ืองดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

-  ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของผูรับประกันภัย 
-  สรุปผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครอง 
-  จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยจะตองชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย 

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย  
-  แจงวิธีชําระเบี้ยประกันภัย และใหเร่ิมตนความคุมครองตามวันที่ผูมุงหวัง

กําหนด หากไมกําหนดใหคุมครองทันที 
-  แจงสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุ 

ดวยวาการใชสิทธิใหใชสิทธิไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับกรมธรรมประกันภัยจากผูรับประกันภัย 
หรือมากกวา 30 วัน ทั้งนี้ข้ึนกับแบบกรมธรรมประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผูมุงหวังจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน  

-  เมื่อมีตอบตกลงทําประกันภัยแลว ใหบันทึกชื่อ นามสกุล พรอมเลขประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้น 

ช. ภายหลังเมื่อผูมุงหวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัยแลว ใหทําการแจงการทํา
ประกันภัยไปยังผูรับประกันภัยในโอกาสแรกที่กระทําได แตไมเกินวันทําการถัดไป 
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ซ. แจงใหผูมุงหวังรับทราบถึงการจะไดรับกรมธรรมประกันภัยตามที่ตกลงกันจากผูรับ
ประกันภัย หรือการที่จะไดรับการติดตอจากผูรับประกันภัยเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยดังกลาว  

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

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

1.5.1  การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุใบอนุญาต และมิไดขอตออายุใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว 

1.5.2  การสิ้นสุดโดยการถูกเพิกถอน นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแกนายทะเบียนวา ตัวแทนประกันวินาศภัย26  

1)  กระทําการอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
2)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด  
3)  ขาดคุณสมบัติการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยตามที่กําหนดไว  
4)  ดําเนินงานจนทําใหเกิด หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตาม

กรมธรรมประกันภัย หรือประชาชน  
เมื่อนายทะเบียนไดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยแลว ก็จะแจงคําสั่งนั้นไปยังผูถูกสั่ง

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

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

1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

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

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

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

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

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

7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

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

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

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

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนายทะเบียน
เพื่อทราบดวย 

อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

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

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-44     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

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

1)  เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนจากกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

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

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

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

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

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

7)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารทางการเงินอ่ืน 
8)  เงินคาตอบแทนที่ไดรับจากการชําระบัญชีตามที่คณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนประกัน

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

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

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

ในการชําระหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ใหกองทุน
ประกันวินาศภัยมีหนังสือแจงใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มายื่นขอรับเงินจากกองทุน
ประกันวินาศภัยภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และเมื่อกองทุนประกันวินาศภัยไดชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้แทนผูรับประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแลว ใหมีหนังสือแจงตอนายทะเบียน
เพื่อทราบดวย 

อนึ่ง ในการขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย ใหเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย
ยื่นคําขอตามแบบที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด พรอมทั้งหนังสือรับรองที่ผูชําระบัญชีออกใหดวย 

เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย มิไดมายื่น
ขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยภายในสิบป ใหเงินนั้นตกเปนของกองทุนประกันวินาศภัย  

การชําระหนี้ของกองทุนดังกลาวไมสงผลกระทบตอสิทธิของเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอา
ประกันภัย ในอันที่จะไดรับชําระหนี้สวนที่เหลือจากกองทรัพยสินของผูรับประกันภัยนั้นอีก (มาตรา 80/5) 

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

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

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

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

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

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

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

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

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

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

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

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

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

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

28 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 17  
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2-46     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

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

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

2)  มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยนั้นตองเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้  

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

(2)  ไมเปนสิทธิเรียกรองที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตอ หรือสัญญาอ่ืน เชน สัญญาจางทําของ 
สัญญาจางแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย เปนตน  

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

4)  ใหกองทุนประกันวินาศภัยแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กองทุนประกันวินาศภัยไดรับแจงขอมูลขางตนจากผูชําระบัญชีที่มิใชกองทุน
ประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง เวนแตกรณีที่ตองตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีเหตุสุดวิสัย ใหแจงภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแลวเสร็จ หรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง  

5)  กรณีกองทุนประกันวินาศภัยเปนผูชําระบัญชีเอง ใหกองทุนนําเงินของกองทุนประกันวินาศภัยมา
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามประกาศนี้  

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

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

ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เจาหนี้แตละรายมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยนั้น จะมิไดรวมถึง
มูลหนี้เก่ียวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย หรือคาเสียหายที่เกิดจากการที่ผูรับประกันภัย ชําระหนี้ลาชาแต
ประการใด  

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

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

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

2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 
  2.1 การกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการประกอบธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่ง ไดมีการ
พัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และอยางกวางขวาง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนตอระบบเศรษฐกิจ และภาคการเงิน
โดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อลดขอขัดแยงที่มีตอผูเอาประกันภัยอันเปนการสรางความเชื่อถือ และความมั่นคง
ของธุรกิจประกันภัยในทายที่สุด ดวยเหตุนี้จึงจําตองปลี่ยนแปลงสถานะของหนวยงานที่กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย เปนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(Office of Insurance Commission) ซึ่งใชตัวยอวา “สํานักงาน คปภ. (OIC)” โดยเปนหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงการคลังที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ แตสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคล28 เพื่อความคลองตัว
และความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดยมุงเนนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย 3 ดาน ดังนี้ 
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2-48     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

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

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล29 

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

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

3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน32 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี33 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน34  
 
 

29 เพิ่งอาง มาตรา 45 
30 เพิ่งอาง มาตรา 6 
31 เพิ่งอาง มาตรา 12 
32 เพิ่งอาง มาตรา 30 
33 เพิ่งอาง มาตรา 24  
34 เพิ่งอาง มาตรา 28 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ 
เชน รับผิดชอบในงานของคณะกรรมการ กํากับ สงเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามนโยบาย และ
มติของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด ศึกษา คนควา 
วิเคราะหและวิจัย เพื่อสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนตน35  
 

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 

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

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

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

3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ36 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผูซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
 
 

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

พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 

 

และ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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2-48     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

1)  กํากับความม่ันคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การกําหนดใหบริษัทประกัน
วินาศภัย ดํารงเงินกองทุน วางหลักทรัพยประกัน และวางเงินสํารอง  

2)  กํากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ไดแก การออกแบบกรมธรรมประกันภัย 
อัตราเบี้ยประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย และการชดใชคาสินไหมทดแทน  

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

1)  รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลโดยทั่วไปในภาพรวมของกิจการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล29 

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

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

3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเลขาธิการทําหนาที่
รับผิดชอบในการบริหาร และดําเนินกิจการของสํานักงาน32 

เลขาธิการถูกคัดเลือกข้ึนมาโดยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแตงตั้ง ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี33 โดยดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมไดอีก แตรวมแลวไมเกินสองวาระติดตอกัน34  
 
 

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

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-49 

 

 

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

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย 

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

1)  เพื่อคุมครอง และใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และ
คาเสียหายเบื้องตนอยางทันทวงทีและแนนอน 

2)  เพื่อเปนหลักประกันวาผูประสบภัยจากรถจะไดรับการชดใชคาเสียหายและคาเสียหายเบื้องตนอยาง
แนนอนและทันทวงที และสถานพยาบาลทุกแหงจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยางแนนอน และรวดเร็วในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถดังกลาว  

3)  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาคาเสียหายของผูประกันภัย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ และยังเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิสงเคราะหอีกดวย  

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

3.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ36 ไดแก 
1)  รถ หมายถึง รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก รถยนตทหาร

ตามกฎหมายวาดวยรถยนตรทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
2)  เจาของรถ หมายถึง ผู ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเชาซื้อ และ

หมายความรวมถึงผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวดวย 
3)  ผูประสบภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับอันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช หรืออยู

ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผูประสบภัยซึ่งถึงแก
ความตายดวย 

4)  ความเสยีหาย หมายถึง ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย อันเกิดจากรถ 
 
 

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

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

6) บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

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

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

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

องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 
  3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย39 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
 
 
 

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

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

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-51 

 

 

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

1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต40 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ41 

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

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

บาท 
แตรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย44 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณี 

1)  รถคันที่กอความเสียหาย มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคัน
นั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

 
 

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

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

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

6) บริษัท หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

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

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

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

องคกรใดๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ 
  3.4  ผูที่จะตองมีการประกันภัย39 ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะ 
ผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชชั่วคราวในประเทศไทย หากฝาฝนตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
 
 
 

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

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

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

1)  บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถยนต40 และ 
2)  บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยวินาศภัยจัดตั้งพิเศษ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรับประกันภัยเฉพาะการประกันภัยภาคบังคับนี้เทานั้น และเพื่อทําหนาที่เก่ียวกับการรับคํารอง และ
จายคาสินไหมทดแทนภายใตกฎหมายนี้แทนบริษัทประกันวินาศภัย หากผูประสบภัยไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุนั้น เนื่องดวยบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีสาขาพรอม
ใหบริการอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ41 

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

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

บาท 
แตรวมกันแลวไมเกินจํานวนเงิน 65,000 บาท 

  3.8  กองทุนทดแทนผูประสบภัย44 กองทุนทดแทนผูประสบภัยจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทําหนาที่
จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม ซึ่งตองยื่นรองขอภายใน 180 วันนับแตวันที่มีความ
เสียหายเกิดข้ึน ในกรณ ี

1)  รถคันที่กอความเสียหาย มิไดจัดทําประกันภัยตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และเจาของรถคัน
นั้นไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตนให หรือยอมจายแตก็จายไมครบถวน 

 
 

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

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

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

3)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดมีผูแสดงตนเปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นผูขับข่ีไดหลบหนีไป หรือไมอาจทราบไดวา ความ
เสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  รถคันที่กอความเสียหาย เปนรถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย 
6)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย

กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 
 ผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

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

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

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

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

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

1) ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

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

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

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

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

2)  การรายงานการทําธุรกรรม47 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี48 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงิน หรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา49 
 
 
 

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

46 มาตรา 20/1 
47 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

หรือการชดใชคาสินไหมทดแทน 
48 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 48 วรรคสาม 
49 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 
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2-52     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

2)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดอยูในความครอบครองของเจาของรถ เนื่องจากถูก
ยักยอก ฉอโกง กรรโชก ลักทรัพย ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งเจาของรถไดมีการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลว 

3)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นมิไดมีผูแสดงตนเปนเจาของรถ ทั้งมิไดจัดใหมีการ
ประกันความเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย 

4)  รถคันที่กอความเสียหาย ในขณะเกิดเหตุนั้นผูขับข่ีไดหลบหนีไป หรือไมอาจทราบไดวา ความ
เสียหายเกิดจากรถคันใด  

5)  รถคันที่กอความเสียหาย เปนรถที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย 
6)  บริษัทประกันวินาศภัยไมยอมจายคาเสียหายเบื้องตน หรือจายแตไมครบจํานวนเงินตามที่กฎหมาย

กําหนดใหแกผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม 
 ผูประสบภัย หรือทายาทโดยธรรม สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตนจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย 
ไดที่สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย สํานักงาน คปภ. ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

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

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

ผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดกฎหมาย นําเอาเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้นไป
กระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงินได มีอยูทั้งสิ้น 7 หมวดดวยกัน  

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

จากการที่ธุรกิจประกันภัยเปนสถาบันการเงินที่กฎหมายกําหนดใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ 
จึงขอสรุปสาระสําคัญที่พึงรับรู ไดแก 1) คํานิยามสําคัญที่เก่ียวของ และ 2) หนาที่ของบริษัทประกันวินาศภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-53 

 

 

4.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
4.1.1  คํานิยามสําคัญที่เกี่ยวของ45 ไดแก 

1) ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอ่ืน 
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

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

3)  สถาบันการเงิน หมายความรวมถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

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

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

2)  การรายงานการทําธุรกรรม47 ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปราบ-
ปรามการฟอกเงิน ในกรณี48 

(1)  ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตสองลานบาท หรือตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป หากโอนเงิน หรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(2)  ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแตหาลานบาท หรือตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป 
หากเปนธุรกรรมที่เก่ียวกับสังหาริมทรัพยที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

(3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมจํากัดจํานวนเงิน  
ภายหลังหากมีเหตุควรเชื่อไดวา ธุรกรรมใดที่ไดกระทําไปแลวโดยมิไดมีการรายงานและควร

ตองรายงาน ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยไมชักชา49 
 
 
 

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

46 มาตรา 20/1 
47 ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันวินาศภัย ไดแก การทําสัญญาประกันภัย หรือกรรมธรรมประกันภัย การรับชําระเบี้ยประกันภัย 

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

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

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

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา52 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

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

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

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

 
 

55 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 

56 เพิ่งอาง มาตรา 8, มาตรา 15 และมาตรา 17 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   108 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

2-54     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 

3)  การจัดใหลูกคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม50 ผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว หรือที่เรียกวา 
“ลูกคาจร” ตองแสดงความมีตัวตนทุกคร้ังกอนทําธุรกรรมที่มีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาท หรือตั้งแตหาหมื่นบาทข้ึนไป 
หากเปนการใหบริการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

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

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

ปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคารายนั้นแลว    
5)  การเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับลูกคา52 ตองทําการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนเวลาสิบปนับแตวันที่มีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคา
รายนั้นแลว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5)  ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

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

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

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

 
 

55 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
พ.ศ. 2559 มาตรา 4 

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

 

 

(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน 
หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. 
ทราบ 

(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 

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

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

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และใหนํา

หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 
ข. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ

จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

ค. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมีขอมูล
ไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

ข. กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.  
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 
 
 

57 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-57 

 

 

 ตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

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

1) คดีผูบริโภค หมายถึง 
(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกัน
เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

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

2)  ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด59  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 
  ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
 
 
 

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

 

 

(1) ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผูกระทําการแทน 
หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(2)  แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. 
ทราบ 

(3)  แจงใหสํานักงานทราบเก่ียวกับผูที่เปน หรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูที่มี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น 

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

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

(2)  กรณีลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติการรับลูกคาอยางเครงครัด และใหนํา

หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเทจ็จริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 
ข. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่ไดรับ

จากสํานักงาน ปปง. ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และการใชขอมูลดังกลาวเพื่อตรวจสอบลูกคาทั้งหมดอยางสม่ําเสมอ 
จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบกับบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว และใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามากําหนดดวย 

ค. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม รวมทั้งการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายนี้  

(3)  กรณีธุรกรรมทุกประเภท ใหดําเนินการดังนี้ 
ก. กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของลูกคา และบุคคลที่ขอ

ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราววา เก่ียวของ หรืออาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงหรือไม แมวาลูกคาและบุคคลที่ขอทําธุรกรรมแบบคร้ังคราวแตละราย จะมีขอมูล
ไมตรงกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก็ตาม 

ข. กําหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.  
ในกรณีที่พบวาธุรกรรมใด อาจเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํากับหรือเพื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด 
 
 

57 เพิ่งอาง มาตรา 9 และมาตรา 18 

 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วของกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     2-57 

 

 

 ตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะตัวแทนของบริษัทประกันวินาศภัยก็จําตองใหความรวมมือในการปฏิบัติให
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน 
 

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

1) คดีผูบริโภค หมายถึง 
(1)  คดีแพงระหวางผูบริโภค หรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค อันไดแก คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค หรือสมาคมอ่ืนใดที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองกับผูประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกัน
เก่ียวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินคาหรือบริการ 

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

2)  ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และใหหมายความรวมถึง
ผูเสียหายตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

3)  ผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและให
หมายความรวมถึง ผูประกอบการตามกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัยดวย 

เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว คดีผูบริโภคเปนคดีพิพาทกันทางแพงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ
ธุรกิจ หรือในทางกลับกัน ผูประกอบธุรกิจก็มีสิทธิฟองผูบริโภคไดเหมือนกัน สวนคดีใดจะเปนคดีผูบริโภคนั้น ประธาน
ศาลอุทธรณจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณใหเปนที่สุด59  

ขอพิพาทตามสัญญาประกันภัยเปนคดีผูบริโภคดวย ดังคําวินิจฉัยตอไปนี้ 
 
  ตัวอยางที่ 2.18 คําวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ เร่ือง คดีผูบริโภค เปนคดีที่ผูเอาประกันภัยเปนโจทก
ฟองเรียกรองจําเลย ผูรับประกันภัย ใหรับผิดตามสัญญาประกันภัย  
 
 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

63 เพิ่งอาง มาตรา 47, มาตรา 49 และมาตรา 52 
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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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เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 
1. อธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยได 
2. อธิบายแนวทางการเสนอขายผานชองทางการจําหนายตางๆ ได 
3.  อธิบายแนวทางการทําความรูจักลูกคา การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคาได 
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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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 ปจจุบันประชาชนสามารถซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยไดจากหลายชองทางการจําหนาย จึงเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึงการทําประกันวินาศภัยไดงายและรวดเร็ว แตเนื่องจากแตละชองทางการ
จําหนายมีลักษณะที่แตกตางกัน แนวทางการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัยจึงมีความแตกตางกันดวย ตัวแทน
ประกันวินาศภัยจึงตองรูและเขาใจทั้งชองทางการเสนอขายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัย 
 
 ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัย แบงออกไดเปน 6 ชองทาง คือ 
 1.1 ตัวแทน/นายหนาประกันวินาศภัย 
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 1.5 อิเล็กทรอนิกส 
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2. แนวทางการเสนอขาย  
 ตัวแทนประกันวินาศภัยปจจุบันมีแนวทางการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัยอยางเปนรูปแบบและเปน
ระบบมากข้ึน ข้ันตอนการขายและแนวทางการเสนอขายผานชองทางการจําหนายมีดังนี้  
 2.1  ขั้นตอนการขาย การเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยควรมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการเสนอ
ขายลูกคาอยางมีระบบ โดยการเสนอขายทั่วไป ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ กอนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย 
ดังภาพที่ 4.1 ตอไปนี้  
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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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 ตัวแทนประกันวินาศภัยปจจุบันมีแนวทางการเสนอขายกรมธรรมประกันวินาศภัยอยางเปนรูปแบบและเปน
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 2.1  ขั้นตอนการขาย การเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยควรมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการเสนอ
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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 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   126 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

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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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 
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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 
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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         
มูลคาท่ีแทจริงของทรัพยสิน ณ  
   เวลาท่ีเกิดความเสียหาย 

คาสินไหมทดแทน 
 ท่ีผูรับประกันภยั 
ชดใชแตละรายการ 

= ×  มูลคาความเสียหาย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การรูจกัลูกคา และการใหคําแนะนําดานประกันวินาศภัย     3-25 
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1,000,000

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

 
 2. กรณีสําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัย  
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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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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 

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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   145 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

3-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

บรรณานุกรม 
 
 
ทัศนชัย บัณฑิตกุล. (ม.ป.ป.). เรื่อง การใหบริการของนายหนาประกันภัย รหัสวิชา 89/1 สถาบันประกันภัยไทย กรุงเทพฯ. 
ทินวัฒน ศุภผลศิริ. (2554). หนวยท่ี 14 การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด. 

ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย. นนทบุรี: สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช 

พจนานุกรมศัพทประกันภัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา. (พิมพครั้งท่ี 6 แกไขเพ่ิมเติม) (2560). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 
พิชิต เมฆกิตติกุล. (2017). การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจประกันภัย. สืบคนเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก http://www. 

libdems.nida.ac.th  
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย (องคกรสาธารณประโยชน). สืบคนเมื่อ 22 ธันวาคม 2560, จาก http://www. 

thaiappraisal.org/thai/value/value.php 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. (2015). 8 วิธีคนหาความตองการท่ีซอนเรนของลูกคา. วารสาร Productivity World Customers. 

สืบคนเมื่อ 22 ธันวาคม 2560, จาก http://www.ftpi.or.th 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). สืบคนเมื่อ 22 ธันวาคม 2560, จาก 

http://www.oic.or.th/th/consumer/insurance/903  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. แผนพัฒนาประกันภัย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559-2563). 
สุทธิพล ทวีชัยการ. (2559). กาวสูดิจิทัลประกันภัย: ความสําคัญของประกันภัยตอเศรษฐกิจฐานราก. ใน ครบรอบ 9 ป 

สํานักงาน คปภ. ประจําป 2559. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  
Black's Law Dictionary. (2004). สืบคนเมื่อ 6 ตุลาคม 2560, จาก http://landingbook.co/blacks_law_dic tionarya_ 

a_blacks_law_dict_9_e_hardcover.pdf  
www.hfocus.org., สํานักขาว Hfocus และมูลนิธิภิวัฒนสาธารณสุขไทย 

 
 
 

        บทที่ 4  

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ในการใหบริการและกรณีศกึษา 

 

อาจารยอธิวัฒน ศุภสวัสดิ์วัชร 
อาจารยทัศนี ดวงรัตน 
อาจารยสุทิน เกษมสุข 

อาจารยงามตา เขมะจิโต 
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บทท่ี 4 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการใหบริการและกรณีศึกษา            ตว. 0  
  (1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

 

เรื่องท่ี  
4.1  ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.2  ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
4.3  หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  
4.5  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด 
1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได ซึ่ง
ความประพฤตินั้นตองเปนไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมคีวามสําคัญตอตัวแทนประกันวินาศภัยเองและตอสวนรวม เพราะเปนเสมือนเคร่ืองหมาย
แหงการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนเกราะ
ปองกันตัวแทนประกันวินาศภัยจากความไมดีไมงามทั้งปวงดวย การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจจะ
สงผลดีตอตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 1) เสริมสรางภาพพจนที่ดีทั้งของตนเองและบริษัทประกันวินาศภัย
ตนสังกัด 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส 3) เปนที่ยอมรับนับถือของ 
คูแขงขันและสังคม 4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน 5) ลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกตางจากกฎหมาย โดยที่จรรยาบรรณนั้นเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึกความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการ
ทําในสิ่งที่ถูกตองและมีความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษ
สวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม หรือกลุมอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติที่เปน
ลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ําสุดของมนุษย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

4. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยมี 9 ประการ ไดแก 1) ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการกระทําใดๆ ใหไดรับความเสียหายดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม 2) พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 3) ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และ
ไมปฏิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชน
ของลูกคา บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เก่ียวของ 4) พึงปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ  
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กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเอง
สังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายที่บริษัทประกันภัย และ/หรือกฎหมายใหอํานาจไว 5) มี
ความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ 
อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 6) รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูล
สวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่โดยมิไดรับอนุญาตจากลูกคา 7) เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ 
แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอน
ความเสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 8) สงเสริมจรรยา-
บรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อ 
สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 
9) ดํารงตนใหปรากฏเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
แบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริม
วิชาชีพประกันวินาศภัย 

5. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการแกบุคคลดังนี้ 1) การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา  
2) การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง 4) การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และ
หนวยงานที่กํากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีตอคูคา 6) การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ 7) ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เปนการศึกษาที่เก่ียวของกับ
จรรยาบรรณของตวัแทนประกันวินาศภัย เพื่อใหตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะหถึงปญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการตามหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ 

 

วัตถุประสงค 
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของจรรณยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยได 
2. เปรียบเทียบความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมายได 
3. อธิบายหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
4. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
5. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได  
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  (1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

เรื่องท่ี  
4.1  ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.2  ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 
4.3  หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 
4.4  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  
4.5  กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย  

 

แนวคิด 
1. จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อ

รักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได ซึ่ง
ความประพฤตินั้นตองเปนไปในทางที่ดีงาม 

2. จรรยาบรรณมคีวามสําคัญตอตัวแทนประกันวินาศภัยเองและตอสวนรวม เพราะเปนเสมือนเคร่ืองหมาย
แหงการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ในขณะเดียวกันก็เปนเกราะ
ปองกันตัวแทนประกันวินาศภัยจากความไมดีไมงามทั้งปวงดวย การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจจะ
สงผลดีตอตัวแทนประกันวินาศภัย คือ 1) เสริมสรางภาพพจนที่ดีทั้งของตนเองและบริษัทประกันวินาศภัย
ตนสังกัด 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส 3) เปนที่ยอมรับนับถือของ 
คูแขงขันและสังคม 4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน 5) ลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย และ 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ 

3. จรรยาบรรณแตกตางจากกฎหมาย โดยที่จรรยาบรรณนั้นเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุม
พฤติกรรมในระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึกความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการ
ทําในสิ่งที่ถูกตองและมีความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษ
สวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม หรือกลุมอาชีพเดียวกัน ในขณะที่กฎหมายนั้นเปนบทบัญญัติที่เปน
ลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมในระดับต่ําสุดของมนุษย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

4. จรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยมี 9 ประการ ไดแก 1) ประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมมี
พฤติกรรมและการกระทําใดๆ ใหไดรับความเสียหายดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
อันดีงาม 2) พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 3) ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และ
ไมปฏิบัติการใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชน
ของลูกคา บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เก่ียวของ 4) พึงปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ  
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-3 
 

กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันภัยที่ตนเอง
สังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายที่บริษัทประกันภัย และ/หรือกฎหมายใหอํานาจไว 5) มี
ความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธ 
อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 6) รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูล
สวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืน หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจาก
อํานาจหนาที่โดยมิไดรับอนุญาตจากลูกคา 7) เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ 
แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวยความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอน
ความเสี่ยงภัย การบริการเรียกรองความเสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 8) สงเสริมจรรยา-
บรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพประกันวินาศภัย เพื่อ 
สรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 
9) ดํารงตนใหปรากฏเปนที่ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
แบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริม
วิชาชีพประกันวินาศภัย 

5. ตัวแทนประกันวินาศภัยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการแกบุคคลดังนี้ 1) การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา  
2) การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 3) การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง 4) การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และ
หนวยงานที่กํากับดูแล 5) การปฏิบัติที่ดีตอคูคา 6) การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ 7) ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสวนรวม  

6. กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย เปนการศึกษาที่เก่ียวของกับ
จรรยาบรรณของตวัแทนประกันวินาศภัย เพื่อใหตัวแทนประกันวินาศภัยสามารถวิเคราะหถึงปญหาและ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการตามหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ 

 

วัตถุประสงค 
 เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว ผูศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของจรรณยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัยได 
2. เปรียบเทียบความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมายได 
3. อธิบายหลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
4. อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได 
5. วิเคราะหแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยได  
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4-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

เรื่องที่ 4.1  
ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่ดําเนินการภายใตหลักการสําคัญขอหนึ่งคือ หลักความสุจริตอยางยิ่ง 
(Principle of Utmost Good Faith) ซึ่งใชบังคับกับคูสัญญาประกันภัย ไดแก ผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย 
ตางกับธุรกิจการคาทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย” (Honesty) ทั้งสองคํานี้มีความแตกตางกัน สําหรับการคา
ทั่วไป ในเร่ืองของความซื่อสัตยนั้น ภาษาอังกฤษมีสํานวนวา “Let the Buyer Beware” ซึ่งตรงกับคําในภาษาละตินวา 
“Caveat Emptor” หมายความวา ผูซื้อเปนฝายที่ตองใชความระมัดระวังเอง สวน ความสุจริตอยางยิ่ง (Utmost 
Good Faith) ตรงกับสํานวนในภาษาละตินวา Uberrimae Fidei ซึ่งใชสําหรับสัญญาประกันภัยเปนการเฉพาะ 
เทานั้น ดังจะขอยกตัวอยางเปรียบเทียบในเร่ืองของการไมแจงขอเท็จจริงวา ในทางการคาทั่วไป “การนิ่งไมถือวาโกหก
ถาไมถาม” นั่นคือถือวามีความซื่อสัตยแลว แตสําหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือวาโกหกแมวาไมถาม” เชน  
นายสมศักดิ์ไปซื้อรถยนตที่เต็นทบริการ หากนายสมศักดิ์ถามผูขายทุกอยาง เชน อายุรถ อัตราการกินน้ํามันของ
รถยนต ฯลฯ แตไมถามวารถเคยชนหนักหรือชนคนตายมากอนหรือไม ทั้งๆ ที่ผูขายรูความจริง แตนายสมศักดิ์ 
ไมไดถาม ผูขายก็ไมตอบ ถือวาผูขายมีความซื่อสัตย ถานายสมศักดิ์ทราบในภายหลังวารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือ 
ชนคนตาย จะไปตอวาผูขายวาโกหกไมได แตถาหากนําหลักความสุจริตอยางยิ่งมาใช ผูขายตองบอกใหทราบ มิเชนนั้น
ถือวาโกหก จะอางวาผูซื้อไมถามไมได ดังนั้นจะเห็นวาผูที่จะอยูในอาชีพประกันภัยนี้จะตองมีคุณสมบัติสูงเปนพิเศษ
เมื่อเทียบกับอาชีพทั่วๆ ไป (ทัศนชัย บัณฑิตกุล, 2558) 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาทีใ่นการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวนิาศภัย โดยผูที่
มีอาชีพนี้ตองรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย จากนายทะเบียน โดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวนิาศภัยเก่ียวของกับความสุจริต จึงควรตอง
เปนผูมีจรรยาบรรณในการทํางานของตน 

 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ไดใหความหมายของ “จรรยาบรรณ” วา หมายถึง 

“ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกกําหนดข้ึน
เปนจรรยาบรรณนั้นตองเปนความประพฤติที่เปยมดวยจริยธรรม คุณธรรมและ ศีลธรรม คือดํารงไวซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแมคํา คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมูในคณะ เชน 
จรรยาแพทย นิยมใชในทางที่ดี เมื่อพูดวา มีจรรยา หมายความวา มีความประพฤติที่ดี สวนคําที่คลายคลึงกันคือ จริยา 
นั้น มีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผูรูและนักวิชาการไดใหความหมายของคําวา จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม ไวหลากหลายและมีการใชแทนกันในหนังสือหลายเลม กลาวไดวา จริยธรรม เปนธรรมในการประพฤติที่ดี
ที่ตระหนักรูไดดวยการมีจิตสํานึกที่ดีเทานั้น โดยสรุปเมื่อกลาวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือวิชาชีพใดจึงหมายถึง
ขอกําหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องคกรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดทําข้ึนนั่นเอง เชน 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย และจรรยาบรรณตัวแทนประกันภัย เปนตน 

                                                           
1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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นอกจากนั้น องคกรหลายแหงยังมีการกําหนดประมวลความประพฤติในชื่อตางๆ กัน เชน ประมวลขอพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งลวนแตกลาวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คลายคลึงกัน  
 

2. ความสําคัญของจรรยาบรรณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 วา 
“การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิดก็
อาจกอใหเกิดความเสยีหายแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุนี้ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมี
ความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความ 
สําเร็จ ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราโชวาทที่ไดยกมาขางตน จะเห็นไดวา จรรยาบรรณเปนคุณธรรมที่ทุกอาชีพตองประพฤติ
ปฏิบัติ หากไมประพฤติปฏิบัติแลว อาจจะเกิดความเสียหายได การมีความรูความสามารถในการทํางานใหสําเร็จเพียง
อยางเดียวนั้น อาจไมไดรับความยกยองเชื่อถือและใหเกียรติได 

ทัศนชัย บัณฑิตกุล (2558) ไดสรุปความสําคัญของจรรยาบรรณไว 2 ขอใหญ คือ 
 1) มีคาตอตนเอง กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะทําใหบุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ นาคบหา มีเสนหในตัวเอง คนอยากเขาใกลเพราะเขาใกล
แลวสบายใจ ที่สําคัญคือ จะเปนคนไมเอาเปรียบใคร ถือความถูกตองเปนใหญ จึงไดชื่อวาเปนผูเที่ยงธรรม ผูที่เที่ยงธรรม
จะไมคํานึงถึงรุนพี่รุนนอง ไมมีพรรคพวก ไมมีคําวาญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไมทําสิ่งผิดใหเปนถูก เพราะความเปน
เพื่อนหรืออยูรุนเดียวกัน เปนญาติกัน เปนตน  
 2)  มีคาตอสวนรวม กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณจะเปนผูมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ และสังคมโดยรวมและ
โดยอัตโนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ทําใหสังคมมีระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

ดังนั้น สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเปนเสมือนเคร่ืองหมายแหงการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต และถูกตองตามทํานองคลองธรรม และในขณะเดียวกันก็เปนเกราะปองกันตัวแทนประกันวินาศภัยจาก
ความไมดีไมงามทั้งปวงดวย การดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณจะสงผลดีตอภาพลักษณของอาชีพตัวแทนประกัน
วินาศภัยในสายตาของลูกคาและประชาชน และยอมสงผลดีตอธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมดวย 
 

3. ขอดีของการมีจรรยาบรรณ 
การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจยอมสงผลดีตอตัวแทนประกันวินาศภัย ดังนี้ 

 1) เสริมสรางภาพพจนที่ดีทั้งของตนเองและบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัด การมีจรรยาบรรณในการ
ทํางาน ยอมสงผลใหตัวแทนประกันวินาศภัยเปนผูมีเกียรติไดรับการยกยองจากทุกฝาย มีภาพพจนที่ดี และทําใหเห็น
ตอไปไดวาบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดที่สามารถดูแลตัวแทนใหมีจรรยาบรรณไดนั้น เปนบริษัทที่มีเกียรติควรไดรับ
การยกยองเชนกัน 

ทะเบียนโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-4     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

เรื่องที่ 4.1  
ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย 
   
 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่ดําเนินการภายใตหลักการสําคัญขอหนึ่งคือ หลักความสุจริตอยางยิ่ง 
(Principle of Utmost Good Faith) ซึ่งใชบังคับกับคูสัญญาประกันภัย ไดแก ผูรับประกันภัย และผูเอาประกันภัย 
ตางกับธุรกิจการคาทั่วไปที่อาศัยเพียง “ความซื่อสัตย” (Honesty) ทั้งสองคํานี้มีความแตกตางกัน สําหรับการคา
ทั่วไป ในเร่ืองของความซื่อสัตยนั้น ภาษาอังกฤษมีสํานวนวา “Let the Buyer Beware” ซึ่งตรงกับคําในภาษาละตินวา 
“Caveat Emptor” หมายความวา ผูซื้อเปนฝายที่ตองใชความระมัดระวังเอง สวน ความสุจริตอยางยิ่ง (Utmost 
Good Faith) ตรงกับสํานวนในภาษาละตินวา Uberrimae Fidei ซึ่งใชสําหรับสัญญาประกันภัยเปนการเฉพาะ 
เทานั้น ดังจะขอยกตัวอยางเปรียบเทียบในเร่ืองของการไมแจงขอเท็จจริงวา ในทางการคาทั่วไป “การนิ่งไมถือวาโกหก
ถาไมถาม” นั่นคือถือวามีความซื่อสัตยแลว แตสําหรับการประกันภัยนั้น “การนิ่งถือวาโกหกแมวาไมถาม” เชน  
นายสมศักดิ์ไปซื้อรถยนตที่เต็นทบริการ หากนายสมศักดิ์ถามผูขายทุกอยาง เชน อายุรถ อัตราการกินน้ํามันของ
รถยนต ฯลฯ แตไมถามวารถเคยชนหนักหรือชนคนตายมากอนหรือไม ทั้งๆ ที่ผูขายรูความจริง แตนายสมศักดิ์ 
ไมไดถาม ผูขายก็ไมตอบ ถือวาผูขายมีความซื่อสัตย ถานายสมศักดิ์ทราบในภายหลังวารถที่ซื้อไปเคยชนหนักหรือ 
ชนคนตาย จะไปตอวาผูขายวาโกหกไมได แตถาหากนําหลักความสุจริตอยางยิ่งมาใช ผูขายตองบอกใหทราบ มิเชนนั้น
ถือวาโกหก จะอางวาผูซื้อไมถามไมได ดังนั้นจะเห็นวาผูที่จะอยูในอาชีพประกันภัยนี้จะตองมีคุณสมบัติสูงเปนพิเศษ
เมื่อเทียบกับอาชีพทั่วๆ ไป (ทัศนชัย บัณฑิตกุล, 2558) 

ตัวแทนประกันวินาศภัยมีหนาทีใ่นการชักชวนใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวนิาศภัย โดยผูที่
มีอาชีพนี้ตองรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย จากนายทะเบียน โดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การปฏิบัติงานของตัวแทนประกันวนิาศภัยเก่ียวของกับความสุจริต จึงควรตอง
เปนผูมีจรรยาบรรณในการทํางานของตน 

 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25541 ไดใหความหมายของ “จรรยาบรรณ” วา หมายถึง 

“ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได” ซึ่งความประพฤติใดๆ ที่ถูกกําหนดข้ึน
เปนจรรยาบรรณนั้นตองเปนความประพฤติที่เปยมดวยจริยธรรม คุณธรรมและ ศีลธรรม คือดํารงไวซึ่งความดีงาม
นั่นเอง  

จรรยาบรรณ มีแมคํา คือ จรรยา ซึ่งมีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมูในคณะ เชน 
จรรยาแพทย นิยมใชในทางที่ดี เมื่อพูดวา มีจรรยา หมายความวา มีความประพฤติที่ดี สวนคําที่คลายคลึงกันคือ จริยา 
นั้น มีความหมายวา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ผูรูและนักวิชาการไดใหความหมายของคําวา จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม ไวหลากหลายและมีการใชแทนกันในหนังสือหลายเลม กลาวไดวา จริยธรรม เปนธรรมในการประพฤติที่ดี
ที่ตระหนักรูไดดวยการมีจิตสํานึกที่ดีเทานั้น โดยสรุปเมื่อกลาวถึงจรรยาบรรณของอาชีพหรือวิชาชีพใดจึงหมายถึง
ขอกําหนดความประพฤติที่ดีงามของอาชีพหรือวิชาชีพที่องคกรอาชีพหรือวิชาชีพนั้นๆ จัดทําข้ึนนั่นเอง เชน 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแพทย และจรรยาบรรณตัวแทนประกันภัย เปนตน 

                                                           
1 http://www.royin.go.th/dictionary/ 
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นอกจากนั้น องคกรหลายแหงยังมีการกําหนดประมวลความประพฤติในชื่อตางๆ กัน เชน ประมวลขอพึง
ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) ประมวลจริยธรรม (Code of 
Ethics) และประมวลจริยธรรมและความประพฤติ (Code of Ethics and Conduct) ซึ่งลวนแตกลาวถึงเนื้อหาสาระ
ของจริยธรรมที่คลายคลึงกัน  
 

2. ความสําคัญของจรรยาบรรณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทไวในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 วา 
“การงานทุกอยางทุกอาชีพ ยอมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเปนลายลักษณ

อักษรหรือไมก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่ยึดถือกันวาเปนความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผูใดลวงละเมิดก็
อาจกอใหเกิดความเสยีหายแกบุคคล หมูคณะ และสวนรวมได เหตุนี้ผูปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะตองมี
ความรูในสาขาของตนอยางลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอแลว ยังจะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน ทั้งขอที่ควรปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอยางเครงครัดดวย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานใหประสบความ 
สําเร็จ ไดรับความเชื่อถือยกยองในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และในความสามารถดวยประการทั้งปวง” 

จากพระบรมราโชวาทที่ไดยกมาขางตน จะเห็นไดวา จรรยาบรรณเปนคุณธรรมที่ทุกอาชีพตองประพฤติ
ปฏิบัติ หากไมประพฤติปฏิบัติแลว อาจจะเกิดความเสียหายได การมีความรูความสามารถในการทํางานใหสําเร็จเพียง
อยางเดียวนั้น อาจไมไดรับความยกยองเชื่อถือและใหเกียรติได 

ทัศนชัย บัณฑิตกุล (2558) ไดสรุปความสําคัญของจรรยาบรรณไว 2 ขอใหญ คือ 
 1) มีคาตอตนเอง กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณหรือจริยธรรม จะทําใหบุคคลนั้นมีความประพฤติที่ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทร มีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ นาคบหา มีเสนหในตัวเอง คนอยากเขาใกลเพราะเขาใกล
แลวสบายใจ ที่สําคัญคือ จะเปนคนไมเอาเปรียบใคร ถือความถูกตองเปนใหญ จึงไดชื่อวาเปนผูเที่ยงธรรม ผูที่เที่ยงธรรม
จะไมคํานึงถึงรุนพี่รุนนอง ไมมีพรรคพวก ไมมีคําวาญาติ ผิดคือผิด ถูกคือถูก ไมทําสิ่งผิดใหเปนถูก เพราะความเปน
เพื่อนหรืออยูรุนเดียวกัน เปนญาติกัน เปนตน  
 2)  มีคาตอสวนรวม กลาวคือ ผูที่มีจรรยาบรรณจะเปนผูมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ และสังคมโดยรวมและ
โดยอัตโนมัติ ผลที่ตามมาก็คือ ทําใหสังคมมีระเบียบวินัย มีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน สังคมจึงสงบสุข เมื่อสังคมสงบสุข  
ทุกคนก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

ดังนั้น สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย การมีจรรยาบรรณจึงเปนเสมือนเคร่ืองหมายแหงการปฏิบัติงานอยาง
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 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทํางานอยาง
ซื่อสัตย โปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยขอมูลที่จําเปนตอลูกคาอยางครบถวน ยอมทําใหลูกคามีความเชื่อถือไววางใจใน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  
 3) เปนที่ยอมรับนับถือของคูแขงขันและสังคม การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ 
ยอมไมทําใหเกิดการฝาฝนตอกฎหมายและหลักจรรยาบรรณที่กําหนดข้ึน จึงไมไดรับการลงโทษจากหนวยงานกํากับ
ดูแล ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยดวยกันตลอดจนผูที่เก่ียวของในสังคมประกันวินาศภัยยอมใหความยอมรับนับถือ 

4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ 
ไมทําผิด และประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณครบถวน ยอมทําใหบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดมีความสบายใจ 
และมีความมั่นใจที่จะสนับสนุนการทํางานของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 5) ลดความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย แนนอนวา เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัย
ดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณแลว ยอมมีความรอบคอบ ศึกษาและรูเร่ืองของตัวบทกฎหมายจริง จึงไมกระทําการใด
ที่ผิดกฎหมาย  
 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ  
จะชวยในการมุงมั่นสรางผลงานไดอยางเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานจากความสามารถของตนเองและจาก
การสงเสริมสนับสนุนของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัด 

จะเห็นไดวาปจจุบันธุรกิจประกันภัยใหนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance) มาใช ทําใหทุกฝายที่เก่ียวของใหความสําคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากข้ึน ดังจะเห็นไดวา 
หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยตางๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ตางมีการระบุเร่ืองของ
จรรยาบรรณไวในเว็บไซตและรายงานประจําปกันแทบทั้งสิ้น  

ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเปนเร่ืองของการปฏิบัติงานดวยการใชจิตสํานึกที่ชอบดวยจริยธรรมของ
บุคคล ดังนั้น เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนและปฏิบัติไดจริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดทําเปนเอกสารที่ระบุขอ
ปฏิบัติที่พึงกระทําและขอหามตางๆ ไวเปนแนวทางในการดําเนินการสําหรับบุคคลหรือบุคคลตางๆ ภายในองคกร  
ดังจะขอยกตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย1

2 มาเปนตัวอยางดังนี้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-7 
 

 
1. บทนํา  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับน้ีประมวลข้ึนจากจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติท่ีดีท่ีบริษัทฯ มุงหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจรรยาบรรณฉบับน้ี 
เพ่ือใหกรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ วาจางใหมา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอและยึดถือเปนคติประจําใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 

 
2. อุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณอันแนวแนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สรางความมั่นคง บริษัทฯ มุงเสริมสรางความมั่นคงใหแกธุรกิจและสังคม โดยทําหนาท่ีรับโอนภาระ

ความเสี่ยงภัยประเภทตางๆ จากธุรกิจและสังคม ทําใหผูท่ีเก่ียวของหมดความกังวลใจในความไมแนนอนตางๆ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดดวยภัยพิบัตินานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯ มีหนาท่ีบรรเทาความเดือดรอน 
เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถดําเนินการตอไปไดตามปกติ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุงพัฒนาการบริการและรูปแบบความ
คุมครองประเภทใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณของธุรกิจประกันวินาศภัย 
ใหเปนท่ียอมรับในสังคมอยางท่ัวถึงเชนเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ดํารงศรัทธา บริษัทฯ มีเจตนารมณอันแนวแนในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนโดยใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
เปนเลิศ มีความซื่อตรง ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดคนและพัฒนาการบริการใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองคการ บริษัทฯ มุงสงเสริมพัฒนาพนักงานใหเกิดความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ จนมีความกาวหนาไปพรอมๆ กับความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีความสามัคคีและจริงใจตอกัน ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการทํางานดวย
อุปกรณท่ีทันสมัย มีสภาพแวดลอมท่ีดี สงเสริมการทํางานเปนทีมใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน และมีความภูมิใจ
ท่ีไดมีสวนรวมสรางความเจริญกาวหนาใหแกบริษัทฯ  

จากอุดมการณดังกลาวบริษัทฯ ไดนํามากําหนดเปนปรัชญาหรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจหลัก 7 ประการ 
ดังนี้ 
 1. ดานผูถือหุน บริษัทฯ จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และสม่ําเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพยสิน และสถานภาพทางการเงินใหมีสภาวะมั่นคง เพ่ือความคงอยูและความ
เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง รวมถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  
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4-6     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 2) ลูกคามีความไววางใจตอการดําเนินงานที่ซื่อสัตยและโปรงใส ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทํางานอยาง
ซื่อสัตย โปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยขอมูลที่จําเปนตอลูกคาอยางครบถวน ยอมทําใหลูกคามีความเชื่อถือไววางใจใน
ตัวแทนประกันวินาศภัย  
 3) เปนที่ยอมรับนับถือของคูแขงขันและสังคม การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ 
ยอมไมทําใหเกิดการฝาฝนตอกฎหมายและหลักจรรยาบรรณที่กําหนดข้ึน จึงไมไดรับการลงโทษจากหนวยงานกํากับ
ดูแล ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยดวยกันตลอดจนผูที่เก่ียวของในสังคมประกันวินาศภัยยอมใหความยอมรับนับถือ 

4) สรางความมั่นใจใหแกบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการทํางานรวมกัน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ 
ไมทําผิด และประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณครบถวน ยอมทําใหบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดมีความสบายใจ 
และมีความมั่นใจที่จะสนับสนุนการทํางานของตัวแทนประกันวินาศภัย 
 5) ลดความเสี่ยงในการดําเนินงานจากการกระทําที่อาจผิดกฎหมาย แนนอนวา เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัย
ดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณแลว ยอมมีความรอบคอบ ศึกษาและรูเร่ืองของตัวบทกฎหมายจริง จึงไมกระทําการใด
ที่ผิดกฎหมาย  
 6) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยทํางานอยางมีจรรยาบรรณ  
จะชวยในการมุงมั่นสรางผลงานไดอยางเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพในการทํางานจากความสามารถของตนเองและจาก
การสงเสริมสนับสนุนของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัด 

จะเห็นไดวาปจจุบันธุรกิจประกันภัยใหนําเอาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance) มาใช ทําใหทุกฝายที่เก่ียวของใหความสําคัญกับเร่ืองของจรรยาบรรณธุรกิจมากข้ึน ดังจะเห็นไดวา 
หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันภัยตางๆ รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย ตางมีการระบุเร่ืองของ
จรรยาบรรณไวในเว็บไซตและรายงานประจําปกันแทบทั้งสิ้น  

ทั้งนี้เนื่องจากจรรยาบรรณธุรกิจเปนเร่ืองของการปฏิบัติงานดวยการใชจิตสํานึกที่ชอบดวยจริยธรรมของ
บุคคล ดังนั้น เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนและปฏิบัติไดจริง จรรยาบรรณจึงมักจะจัดทําเปนเอกสารที่ระบุขอ
ปฏิบัติที่พึงกระทําและขอหามตางๆ ไวเปนแนวทางในการดําเนินการสําหรับบุคคลหรือบุคคลตางๆ ภายในองคกร  
ดังจะขอยกตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย1

2 มาเปนตัวอยางดังนี้ 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-7 
 

 
1. บทนํา  

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ฉบับน้ีประมวลข้ึนจากจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติท่ีดีท่ีบริษัทฯ มุงหวัง ซึ่งมีรากฐาน
มาจากอุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจรรยาบรรณฉบับน้ี 
เพ่ือใหกรรมการและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ วาจางใหมา
ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอและยึดถือเปนคติประจําใจ ในการปฏิบัติของกรรมการและ
พนักงานทุกคน 

 
2. อุดมการณและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อุดมการณอันแนวแนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี 3 ประการ ดังน้ี 
1.  สรางความมั่นคง บริษัทฯ มุงเสริมสรางความมั่นคงใหแกธุรกิจและสังคม โดยทําหนาท่ีรับโอนภาระ

ความเสี่ยงภัยประเภทตางๆ จากธุรกิจและสังคม ทําใหผูท่ีเก่ียวของหมดความกังวลใจในความไมแนนอนตางๆ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดดวยภัยพิบัตินานาประการ และเมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯ มีหนาท่ีบรรเทาความเดือดรอน 
เพ่ือใหผูประสบภัยสามารถดําเนินการตอไปไดตามปกติ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุงพัฒนาการบริการและรูปแบบความ
คุมครองประเภทใหมๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณของธุรกิจประกันวินาศภัย 
ใหเปนท่ียอมรับในสังคมอยางท่ัวถึงเชนเดียวกับนานาประเทศ  

2.  ดํารงศรัทธา บริษัทฯ มีเจตนารมณอันแนวแนในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนโดยใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
เปนเลิศ มีความซื่อตรง ยุติธรรม และมีคุณธรรม ตลอดจนคิดคนและพัฒนาการบริการใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

3.  พัฒนาองคการ บริษัทฯ มุงสงเสริมพัฒนาพนักงานใหเกิดความรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ จนมีความกาวหนาไปพรอมๆ กับความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ท้ังยังสนับสนุนใหพนักงานไดมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีความสามัคคีและจริงใจตอกัน ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการทํางานดวย
อุปกรณท่ีทันสมัย มีสภาพแวดลอมท่ีดี สงเสริมการทํางานเปนทีมใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน และมีความภูมิใจ
ท่ีไดมีสวนรวมสรางความเจริญกาวหนาใหแกบริษัทฯ  

จากอุดมการณดังกลาวบริษัทฯ ไดนํามากําหนดเปนปรัชญาหรือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจหลัก 7 ประการ 
ดังนี้ 
 1. ดานผูถือหุน บริษัทฯ จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และสม่ําเสมอ จะดูแลรักษากองทุน ทรัพยสิน และสถานภาพทางการเงินใหมีสภาวะมั่นคง เพ่ือความคงอยูและความ
เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง รวมถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  
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4-8     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 
2. ดานลูกคา คูคา และการบริการ บริษัทฯ มุงมั่นในการใหบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ซื่อตรง และยุติธรรม 

พรอมสรางความประทับใจ ความเช่ือมั่น และความศรัทธา ดวยทีมงานมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา  

3. ดานการทํางาน การพัฒนาระบบขอมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี บริษัทฯ มุงเนนการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีเปาหมายและแผนงานท่ีชัดเจน และมีการ
วัดผลอยางเปนระบบ ทํางานเปนทีม สงเสริมบรรยากาศการทํางานใหเกิดความคิดสรางสรรค เปดเผย และจริงใจ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางผลประโยชน
สูงสุดแกบริษัทฯ  

4. ดานการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นวา "พนักงาน" เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุด จึง
มุงสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ โดยใหความสําคัญในการอบรมและพัฒนา
พนักงานใหมีความกาวหนา และมีการประเมินผลงานอยางเปนระบบ ตลอดจนใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีจูงใจ
และยุติธรรม  

5. ดานการแขงขันทางธรุกิจ บริษัทฯ จะแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมละเมิด
ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม อีกท้ังไมทําลายช่ือเสียงดวยการกลาวหาใหราย
คูแขง  

6. ดานความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย จะดํารงไวซึ่ง
สัมพันธภาพท่ีดีกับหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดตอประสานงานอยางเปดเผย และพรอมใหความ
รวมมือในการใหขอมูลขาวสาร ตามท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลรองขอ เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส ตลอดจนสราง
ความมั่นใจ และความเช่ือถือซึ่งกันและกัน  

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการสรางความมั่นคงใหแกสังคมแลว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดี ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการคืนกําไรสวนหน่ึงท่ีมี
สวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ และจะสรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกระดับ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
จริงจังและตอเน่ือง  
 
3. จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก ผูถือหุน ใหดําเนินภารกิจ
ตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดแกผูถือหุน รวมถึงการดูแลผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ใหไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรม และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจดังกลาวของคณะกรรมการฯ เปนไปอยางโปรงใส คณะ
กรรมการฯ จึงไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการข้ึน เพ่ือยึดถือเปนหลักปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
จรรยาบรรณท่ีดีของกรรมการ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน  
2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพ่ือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-9 
 

3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง และศึกษาทําความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณี 
ใดๆ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีขอมูลท่ีเพียงพอและนาเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจน้ันๆ ไวเปน
หลักฐาน  

4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมอาจ
หลีกเลี่ยงได กรรมการตองเปดเผยรายการท่ีเปนผลประโยชนขัดแยงใหท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปนกรรมการหรือมีสวนไดเสียในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม  

6. ตองไมใชความลับของบริษัทฯ ไปในทางท่ีผิด อีกท้ังไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ  

 
4. จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน  

จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เช่ือวาสิ่งเหลาน้ี
ไดยึดถือปฏิบัติกันเปนประเพณีสืบตอกันมาจนเปนท่ีเช่ือถือในวงการตางๆ โดยท่ัวไป บริษัทฯ ปรารถนาเปนอยางยิ่งท่ี
จะใหพนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณน้ีอยางสม่ําเสมอ สําหรับ “พนักงาน” ในท่ีน้ีหมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแตกรรมการผูอํานวยการใหญลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ 
วาจางใหมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ดวย ซึ่งจรรยาบรรณสําหรับพนักงานมีดังตอไปน้ี 

1.  จริยธรรมตอบริษทัฯ  
1.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ อุทิศตนใหแกงานอยาง

เต็มท่ี พยายามปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
1.2  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  

1) ไมใชอํานาจหนาท่ีหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  

2)  ไมใชขอมูลขาวสารอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ียัง
มิไดเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือแสวงหากําไรหรือผลประโยชน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ โดยเครงครัด ระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารท่ีเปนความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผูท่ีไมเก่ียวของ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ีบริษัทฯ กําหนดอยางเครงครัด 
1.6  ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุด และไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

2.  จริยธรรมตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  
  2.1  รับฟงคําแนะนําของผูบังคับบัญชา และไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับ-

บัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่ง รวมท้ังควรมีความสุภาพตอพนักงานท่ีมีตําแหนงเหนือตน 
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4-8     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 
2. ดานลูกคา คูคา และการบริการ บริษัทฯ มุงมั่นในการใหบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ซื่อตรง และยุติธรรม 

พรอมสรางความประทับใจ ความเช่ือมั่น และความศรัทธา ดวยทีมงานมืออาชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา  

3. ดานการทํางาน การพัฒนาระบบขอมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยี บริษัทฯ มุงเนนการ
บริหารงานแบบมืออาชีพ โดยใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีเปาหมายและแผนงานท่ีชัดเจน และมีการ
วัดผลอยางเปนระบบ ทํางานเปนทีม สงเสริมบรรยากาศการทํางานใหเกิดความคิดสรางสรรค เปดเผย และจริงใจ 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางผลประโยชน
สูงสุดแกบริษัทฯ  

4. ดานการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ เช่ือมั่นวา "พนักงาน" เปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุด จึง
มุงสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรูความสามารถ โดยใหความสําคัญในการอบรมและพัฒนา
พนักงานใหมีความกาวหนา และมีการประเมินผลงานอยางเปนระบบ ตลอดจนใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีจูงใจ
และยุติธรรม  

5. ดานการแขงขันทางธรุกิจ บริษัทฯ จะแขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมละเมิด
ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม อีกท้ังไมทําลายช่ือเสียงดวยการกลาวหาใหราย
คูแขง  

6. ดานความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมาย จะดํารงไวซึ่ง
สัมพันธภาพท่ีดีกับหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดตอประสานงานอยางเปดเผย และพรอมใหความ
รวมมือในการใหขอมูลขาวสาร ตามท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลรองขอ เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส ตลอดจนสราง
ความมั่นใจ และความเช่ือถือซึ่งกันและกัน  

7. ดานความรับผิดชอบตอสังคม นอกเหนือจากการสรางความมั่นคงใหแกสังคมแลว บริษัทฯ จะปฏิบัติตน
เปนพลเมืองดี ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงการคืนกําไรสวนหน่ึงท่ีมี
สวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ และจะสรางจิตสํานึกแกพนักงานทุกระดับ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
จริงจังและตอเน่ือง  
 
3. จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูรับมอบอํานาจจาก ผูถือหุน ใหดําเนินภารกิจ
ตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีดีท่ีสุดแกผูถือหุน รวมถึงการดูแลผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ใหไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม ถูกตอง และเปนธรรม และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจดังกลาวของคณะกรรมการฯ เปนไปอยางโปรงใส คณะ
กรรมการฯ จึงไดจัดทําขอกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการข้ึน เพ่ือยึดถือเปนหลักปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
จรรยาบรรณท่ีดีของกรรมการ ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน  
2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสจุรติ มีคุณธรรม และยุติธรรม เพ่ือผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม  
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3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง และศึกษาทําความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ การตัดสินใจในกรณี 
ใดๆ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีขอมูลท่ีเพียงพอและนาเช่ือถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจน้ันๆ ไวเปน
หลักฐาน  

4. พึงหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมอาจ
หลีกเลี่ยงได กรรมการตองเปดเผยรายการท่ีเปนผลประโยชนขัดแยงใหท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ  

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปนกรรมการหรือมีสวนไดเสียในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม  

6. ตองไมใชความลับของบริษัทฯ ไปในทางท่ีผิด อีกท้ังไมแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ  

 
4. จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน  

จรรยาบรรณสําหรับพนักงาน หมายถึง จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ เช่ือวาสิ่งเหลาน้ี
ไดยึดถือปฏิบัติกันเปนประเพณีสืบตอกันมาจนเปนท่ีเช่ือถือในวงการตางๆ โดยท่ัวไป บริษัทฯ ปรารถนาเปนอยางยิ่งท่ี
จะใหพนักงานทุกคนประพฤติตามหลักจรรยาบรรณน้ีอยางสม่ําเสมอ สําหรับ “พนักงาน” ในท่ีน้ีหมายรวมถึง พนักงาน
ทุกระดับตั้งแตกรรมการผูอํานวยการใหญลงมา รวมถึงพนักงานของบริษัทภายนอก (พนักงาน Outsource) ท่ีบริษัทฯ 
วาจางใหมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ดวย ซึ่งจรรยาบรรณสําหรับพนักงานมีดังตอไปน้ี 

1.  จริยธรรมตอบริษัทฯ  
1.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ อุทิศตนใหแกงานอยาง

เต็มท่ี พยายามปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
1.2  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม  

1) ไมใชอํานาจหนาท่ีหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  

2)  ไมใชขอมูลขาวสารอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ียัง
มิไดเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือแสวงหากําไรหรือผลประโยชน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

1.3  รักษาความลับของบริษัทฯ โดยเครงครัด ระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารท่ีเปนความลับของ
บริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผูท่ีไมเก่ียวของ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

1.4  ระมัดระวังการแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

1.5  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยท่ีบริษัทฯ กําหนดอยางเครงครัด 
1.6  ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุด และไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

2.  จริยธรรมตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  
  2.1  รับฟงคําแนะนําของผูบังคับบัญชา และไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับ-

บัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่ง รวมท้ังควรมีความสุภาพตอพนักงานท่ีมีตําแหนงเหนือตน 
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ของบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณ และควรกําหนดหลักจรรยา-
บรรณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยไวดวย  

เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยทําหนาที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการชักชวนบุคคลใหทํา
สัญญาประกันภัยกับบริษัท บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดจึงมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัท และหลักจรรยาบรรณทั้ง 9 ขอ2

3 ในกรณีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยดําเนินงานภายในขอบอํานาจของสัญญาการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทําข้ึนกับบริษัทแลวกระทํา
การฝาฝนกฎหมายทําใหเกิดความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายดวย 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย แตในสวนของการไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้น หากไมเปนการกระทําการฝาฝนกฎหมายดวยแลว ก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
ตนสังกัดเองวาจะจัดการอยางไร    

เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่เปนที่ยอมรับกันเปนสากลวา ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่อาศัยความสุจริต
อยางยิ่ง ซึ่งเปนคุณธรรมที่สูงกวาความซื่อสัตยนั้น ศัพทที่ใหความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งพจนานุกรมมักให
ความหมายเปนภาษาไทยวา ความซื่อสัตยสุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร  
กรัยวิเชียร (2551) ไดใหความหมายของคําวา Integrity วา การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม หลักเกณฑสําคัญที่จะ
พิจารณาวาบุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมหรือไมนั้น ใหพิจารณาจากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอนที่เสนอแนะโดย 
ศาสตราจารยสตีเฟน แอล. คารเตอร แหงมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

1. พินิจพิเคราะหแยกแยะวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกตอง หรือสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด ใหกระจางชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตองอยางเครงครัด แมจะทําใหตนลําบากหรือเสียผลประโยชนก็ตาม 
3. ประกาศใหผูอ่ืนไดทราบโดยทั่วกันวาตนไดปฏิบัติไปเชนนั้นโดยไดพินิจพิเคราะหแยกแยะวาเปนสิ่งที่

ถูกตองแลว 
จากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอน ยกตัวอยางของตัวแทนประกันวินาศภัยผูหนึ่งปฏิเสธการรับคาบําเหน็จจากบริษัท

ประกันวินาศภัยตนสังกัดที่จายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งตนพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ไมถูกตองแมวาการ
รับคาบําเหน็จเกินนั้นจะไมขัดตอกฎหมายก็ตาม นอกจากการปฏิเสธที่ทําใหตนเองตองเสียผลประโยชนที่จะไดจากคา
บําเหน็จนั้นแลว ยังไดแจงใหลูกคา และพนักงานของบริษัททราบดวย  

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กฎหมายบัญญัติไววาบริษัทประกันวินาศภัยมีความผิดที่จายคาบําเหน็จ 
สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด แตไมมีการบัญญัติวาตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูรับมีความผิด แตตัวแทนประกัน
วินาศภัยเห็นวา การรับคาบําเหน็จที่เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้นเปนการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
นั่นเอง 

ธานินทร กรัยวิเชียร (2551) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย ไวอยางนาสนใจดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.oic.or.th/sites/default/files/moral/morality_agent_nl.pdf 

 

4-10     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

4-10     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-11 
 

ของบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยการยึดมั่นในกฎหมายและกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณ และควรกําหนดหลักจรรยา-
บรรณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยไวดวย  

เมื่อตัวแทนประกันวินาศภัยทําหนาที่ในนามของบริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดในการชักชวนบุคคลใหทํา
สัญญาประกันภัยกับบริษัท บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดจึงมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมการทํางานของ
ตัวแทนประกันวินาศภัยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัท และหลักจรรยาบรรณทั้ง 9 ขอ2

3 ในกรณีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยดําเนินงานภายในขอบอํานาจของสัญญาการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ทําข้ึนกับบริษัทแลวกระทํา
การฝาฝนกฎหมายทําใหเกิดความเสียหาย บริษัทประกันวินาศภัยตนสังกัดตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายดวย 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย แตในสวนของการไมประพฤติปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนั้น หากไมเปนการกระทําการฝาฝนกฎหมายดวยแลว ก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทประกันวินาศภัย 
ตนสังกัดเองวาจะจัดการอยางไร    

เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่เปนที่ยอมรับกันเปนสากลวา ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจที่อาศัยความสุจริต
อยางยิ่ง ซึ่งเปนคุณธรรมที่สูงกวาความซื่อสัตยนั้น ศัพทที่ใหความหมายตรงกัน คือ Integrity ซึ่งพจนานุกรมมักให
ความหมายเปนภาษาไทยวา ความซื่อสัตยสุจริต ความมีศีลธรรมจรรยา การยึดหลักความเที่ยงธรรม ธานินทร  
กรัยวิเชียร (2551) ไดใหความหมายของคําวา Integrity วา การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม หลักเกณฑสําคัญที่จะ
พิจารณาวาบุคคลใดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมหรือไมนั้น ใหพิจารณาจากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอนที่เสนอแนะโดย 
ศาสตราจารยสตีเฟน แอล. คารเตอร แหงมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

1. พินิจพิเคราะหแยกแยะวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ถูกตอง หรือสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิด ใหกระจางชัด 
2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตองอยางเครงครัด แมจะทําใหตนลําบากหรือเสียผลประโยชนก็ตาม 
3. ประกาศใหผูอ่ืนไดทราบโดยทั่วกันวาตนไดปฏิบัติไปเชนนั้นโดยไดพินิจพิเคราะหแยกแยะวาเปนสิ่งที่

ถูกตองแลว 
จากขอปฏิบัติ 3 ข้ันตอน ยกตัวอยางของตัวแทนประกันวินาศภัยผูหนึ่งปฏิเสธการรับคาบําเหน็จจากบริษัท

ประกันวินาศภัยตนสังกัดที่จายเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งตนพิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ไมถูกตองแมวาการ
รับคาบําเหน็จเกินนั้นจะไมขัดตอกฎหมายก็ตาม นอกจากการปฏิเสธที่ทําใหตนเองตองเสียผลประโยชนที่จะไดจากคา
บําเหน็จนั้นแลว ยังไดแจงใหลูกคา และพนักงานของบริษัททราบดวย  

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา กฎหมายบัญญัติไววาบริษัทประกันวินาศภัยมีความผิดที่จายคาบําเหน็จ 
สูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด แตไมมีการบัญญัติวาตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งเปนผูรับมีความผิด แตตัวแทนประกัน
วินาศภัยเห็นวา การรับคาบําเหน็จที่เกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้นเปนการสนับสนุนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
นั่นเอง 

ธานินทร กรัยวิเชียร (2551) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม กับ 
ความซื่อสัตย ไวอยางนาสนใจดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 http://www.oic.or.th/sites/default/files/moral/morality_agent_nl.pdf 

 

4-10     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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2.2  ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุนดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบ-
การณอยูเสมอ 

2.3  รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน และพิจารณานําไปใชในทาง
ท่ีเปนประโยชนตองาน 

2.4  รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ
เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

2.5  พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 
และปรับปรุงตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.6  ใหเกียรติผูอ่ืนไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน รวมถึงไมนําเรื่องราวของ
พนักงานอ่ืน มาวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน 

3.  จริยธรรมตอตนเอง  
3.1  ศึกษาหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.2  ยึดมั่นในคุณธรรม ละเวนจากอบายมุขท้ังปวง และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเสื่อมเสีย

ช่ือเสียงท้ังของตนเองและบริษัทฯ 
4.  จริยธรรมตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4.1  เขารวมกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาสังคมโดยสวนรวมตามกําลัง
ความสามารถท่ีจะทําได 

4.2  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูภายในกรอบของกฎหมาย พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูอ่ืนโดยไมเปนธรรม 

5.  การรักษาจรรยาบรรณ เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะตองรับทราบ ทําความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ผูบริหารทุกระดับจะตองดูแลให
พนักงานภายใตการบังคับบัญชาทราบ เขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง กรณีเกิดขอสงสัย
หรือมีปญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ใหปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ใหเกิดความกระจาง การ 
ไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว อาจไดรับการพิจารณาโทษตามท่ีประกาศไวในระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 
  

จากตัวอยางที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา ปจจุบันการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น จะตองเร่ิมมา
จากวิสัยทัศน อุดมการณ และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทกอน แลวจึงกําหนดเปนจรรยาบรรณ หรือ
จริยธรรมในการทํางานของบุคลากรแตละระดับในบริษัทข้ึนมาใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป  

อยางไรก็ตาม จากตัวอยางจรรยาบรรณของบริษัทประกันวินาศภัยที่ยกมาขางตน ไมมีการกลาวถึงจรรยา-
บรรณของบริษัทตอตัวแทนประกันวนิาศภัยและจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยตอลูกคาและบริษัท รวมถึง
บทลงโทษแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยที่ไดรับมอบอํานาจและความไววางใจจากผูถือหุนใน
การบริหารกิจการของบริษัท ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการสนับสนุนใหตัวแทนประกันวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 

�� 0.indd   157 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

4-12     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-13 
 

เรื่องที่ 4.2  
ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

   
 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและ

สงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเปนหลักความประพฤติที่เกิดข้ึนมาจากแนวความคิด คานิยม ระเบียบ
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรม 
 

2. ความหมายของกฎหมาย  
คําวา “กฎหมาย” มีผูใหความหมายไวตางๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือที่เกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเปนที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความ 
สัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราข้ึนไว เพื่อใชในการบริหารกิจการบานเมือง
และบังคับบุคคล ผูใดฝาฝนตองไดรับโทษหรือตองถูกบังคับใหปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
2530)  
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ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
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เรื่องที่ 4.2  
ความแตกตางของจรรยาบรรณกับกฎหมาย 

   
 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและ

สงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) จรรยาบรรณจึงเปนหลักความประพฤติที่เกิดข้ึนมาจากแนวความคิด คานิยม ระเบียบ
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมที่ยึดหลักความดีความชั่วและการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรม 
 

2. ความหมายของกฎหมาย  
คําวา “กฎหมาย” มีผูใหความหมายไวตางๆ ดังนี้ 
1) กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราข้ึน หรือที่เกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเปนที่

ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความ 
สัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  

2) กฎหมาย คือ บทบัญญัติซึ่งผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศไดตราข้ึนไว เพื่อใชในการบริหารกิจการบานเมือง
และบังคับบุคคล ผูใดฝาฝนตองไดรับโทษหรือตองถูกบังคับใหปฏิบัติตาม (พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
2530)  

3) กฎหมาย คือ กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจตราข้ึนเพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตามเปนการทั่วไป ผูใดไมปฏิบัติตาม
ยอมไดรับผลราย กฎหมายอาจตราข้ึนเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ หรือ
เพื่อใชในการบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือกันก็ได (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 

4) กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ตราข้ึนในสังคมเพื่อใหสังคมอยูรวมกันโดยสันติ ปองกันมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบ
ซ่ึงกันและกัน คุมครองสิทธิข้ันมูลฐานอันไดแกสิทธิทางการเมือง สิทธิในรางกายและทรัพยสิน เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การเลือกที่อยู รวมตลอดทั้งการหาขอยุติในขอพิพาท ไมวาจะเปนเร่ืองการคา นิติกรรมสัญญา การรับ
มรดก ฯลฯ หลักของกฎหมายมีอยูวา จะตองเปนกติกาที่สังคมสวนใหญยอมรับ มีกระบวนการออกกฎหมายตาม
ขอตกลงของสังคม ประกันความยุติธรรมโดยทั่วหนาไมใชเฉพาะเจาะจง และจะตองมีสภาพบังคับ (ลิขิต ธีระเวคิน, 
2549) 

จากความหมายขางตน ทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายตางก็เปนเคร่ืองมือในการใชบังคับควบคุมบุคคลให
ปฏิบัติตามหรือละเวนการปฏิบัติ และมีสวนเสริมซึ่งกันและกัน แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการปฏิบัติหนาที่อยางมี
จรรยาบรรณนั้นตองถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่อยางไมขัดตอกฎหมายอาจไมจําเปนตองมีจรรยาบรรณก็ได และ
ยิ่งไปกวานั้น การกระทําบางอยางอาจไมถูกตองตามกฎหมายและผิดจรรยาบรรณดวยทั้งสองดาน ดังจะยกตัวอยาง
ตอไปนี ้

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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“ถาหากทานเปนผูท่ีทํางานดวยความตั้งใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบในการทํางาน ไมเคยทุจริต  
คดโกง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทานสามารถพูดไดวาทานเปนผูท่ีซื่อสัตยสุจริตคนหน่ึง แตหากบังเอิญทาน
ไดรูไดเห็นมาวา ผูใตบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ทําการฉอราษฎรบังหลวง แตทานก็เพิกเฉย ทําเอา
หูไปนาเอาตาไปไรปลอยใหบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตและทําการฉอราษฎรบังหลวงตอไป ดวยความเกรงใจ
หรือหวาดกลัวตออิทธิพลของบุคคลเหลาน้ัน หรือคิดวาไมใชธุระของทาน ท้ังๆ ท่ีบุคคลเหลาน้ันและพฤติกรรมของเขา
ก็อยูในความรับผิดชอบของทานโดยตรง แตในขณะเดียวกัน ทานก็ยังตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของทานตอไปตามเดิม เชนน้ี 
ทานอาจกลาวไดวาทานยังคงความซื่อสัตยสุจริตอยูเชนเดิม เน่ืองจากทานไมไดเขาไปมีสวนในการทุจริตดังกลาว 
อยางไรก็ดี ทานคงไมสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม เน่ืองจากทานปลอยให
สิ่งท่ีไมถูกตองชอบธรรมเกิดข้ึนและยังคงมีอยูตอไป ท้ังๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของทานเอง ตอเมื่อ
ทานไดพยายามปองกัน ยับยั้ง หรือ ตอตานการกระทําทุจริตดังกลาวแลว ทานจึงจะพูดไดวาทานเปนผูท่ียึดมั่นในสิ่งท่ี
ถูกตองชอบธรรม” 

   
 
หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช (ธานินทร กรัยวิเชียร, 2551) ไดเขียนยกยองสรรเสริญถึงปูชนียบุคคลผูยึดมั่น

ในความถูกตองและชอบธรรมไว คือ ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธวา เปนแบบอยางของนักกฎหมายไทยที่
ควรคาแกการสรรเสริญและเจริญรอยตาม ในชวงเวลาที่ทานเพิ่งเร่ิมกอตั้งสํานักงานทนายความ สํานักงานยังมีรายได
ไมมากนักและตองการรายไดมาคํ้าจุนสํานักงานก็ตาม แมมีลูกความซึ่งเปนพอคาที่จะนําเรือไปใชลักลอบขนขาวขาย
ตางประเทศมาจางทานวาความแกตางใหดวยคาจางที่สูงก็ตาม ทานก็ไมลังเลใจที่จะปฏิเสธวาความให เพราะเห็นวา
การกระทําของลูกความที่ลักลอบขนขาวไปตางประเทศนั้นเปรียบเสมือนการปลนทองประชาชนในยามที่บานเมือง 
ขาวยากหมากแพง ทั้งที่ทานเองเชื่อมั่นวาคดีมีปญหาขอกฎหมายที่คิดวาจะแกตกไดไมยากนัก 

นอกจากหมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช แลว พลตํารวจเอก อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ก็ไดกลาวถึงพระยาอรรถ- 
การียนิพนธวา 

“พระยาอรรถการียนิพนธเปนนักกฎหมายที่เคารพกฎหมาย ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และอุดมการณของวิชา
นิติศาสตร ไมยอมใชความเชื่อถือที่ผูอ่ืนมอบใหและความช่ําชองทางกฎหมายในฐานะผูทรงคุณวุฒิของตน พลิกแพลง
ขอเท็จจริงและบทกฎหมายเพื่อประโยชนโดยมิชอบแกตนหรือแกใคร นอกจากการใชกฎหมายเพื่อความสงบเรียบรอย 
ความถูกตอง และความยุติธรรมของสังคมและบานเมืองเทานั้น” 

การยกเอาคําวา “ความสุจริตอยางยิ่ง” กับ “ความถูกตองและชอบธรรม” มาเปรียบเทียบกันนั้น เพราะเหตุวา 
ทั้งสองคํามีน้ําหนักที่สูงกวาความซื่อสัตยที่ใชกันอยูทั่วไป ในกรณีปกติ ความสุจริตอยางยิ่งถูกนํามาใชระหวางผูรับ
ประกันภัยกับผูเอาประกันภัยเทานั้น แตหากวา ผูประกอบอาชีพประกันภัยซึ่งรวมถึงตัวแทนประกันวินาศภัยที่ถือไดวา
มีความรูความชํานาญในเร่ืองของการประกันวินาศภัยทําหนาที่ดวยการยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรมตอทุกฝาย 
ที่เก่ียวของ อาชีพประกันภัยคงไดรับความเชื่อถือมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 
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กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 วรรคแรก บัญญัติวา ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในปจจุบัน มีบุคคลซึ่งทําหนาที่เสมือนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการชักชวน
บุคคลใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ตนเองไมมีใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และยังไดรับคา
บําเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยไดอีกดวย โดยที่บริษัทอาจใชวิธีนําไปผานตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผาน
บริษัทนายหนาประกันวินาศภัยแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อใหธุรกรรมในการรับจายคาบําเหน็จสําเร็จ เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่ผิดทั้ง
กฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติวา หามมิใหบริษัทประกันวินาศภัยกระทํา
การดังตอไปนี้ (7) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
คาจางหรือคาบําเหน็จที่พึงจายตามปกติ  

เปนที่ทราบกันดีวา (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแขงขันสูง (2) อัตราคาบําเหน็จมีการกําหนดไวชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจายคาบําเหน็จสูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด และ (4) มีตัวแทนประกันวินาศภัย
รับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระทําการผิดกฎหมาย แตจะผิด
จรรยาบรรณดวยหรือไม ข้ึนอยูกับวาบริษัทนั้นมีการกําหนดเร่ืองจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติไวอยางไร การเลี่ยงโดย 
การแปรรูปคาบําเหน็จสวนที่เกินเปนคาใชจายอยางอ่ืน ก็นาจะเปนการกระทําที่ไมเปดเผยโปรงใสและผิดจรรยาบรรณ 
สวนตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะผูรับคาบําเหน็จสวนที่เกิน ไมมีกฎหมายขอใดระบุไววาเปนการกระทําที่ผิด แต
ควรจะถือวาผิดจรรยาบรรณดวยการสนับสนุนการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย 

กรณีที่ 3: บริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งจัดอบรมความรูเร่ืองการประกันภัยวิศวกรรมใหแกตัวแทนประกัน
วินาศภัยของบริษัท แตตัวแทนประกันวินาศภัยจํานวนหนึ่งเห็นวา การประกันภัยวิศวกรรมไมใชประเภทของการ
ประกันวินาศภัยที่ตนสนใจจึงไมเขารับการอบรม ซึ่งบริษัทก็ไมขัดของตอการกระทําของตัวแทนประกันวินาศภัย เชนนี้ 
แมวาจะไมมีความผิดตามกฎหมาย และตามระเบียบของบริษัท แตก็ไมถูกตองตามหลักจรรยาบรรณในเร่ืองพัฒนา
ตนเองดวยการศึกษาหาความรูเพิ่มข้ึน 

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินาศภัยไดไปติดตอรับชําระเบี้ยประกันภัยจากลูกคารายหนึ่ง เมื่อไดรับแลว 
ไมนําสงบริษัทประกันวินาศภัย แตกลับนําเงินจํานวนนั้นไปชําระสําหรับกรมธรรมประกันภัยของลูกคารายอ่ืนซึ่งครบ
กําหนดชําระกอน การกระทําเชนนี้มีความผิดทั้งทางกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ 
 

3. ความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ไดจัดทําตารางเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไวดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ําของมนุษย 
2 ไมมีการลงโทษตามกฎหมายแตลงโทษโดยสังคม มีบทลงโทษท่ีชัดเจน 
3 เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เปนขอบังคับจากสังคมท่ีมีเปนลายลักษณอักษร 

หรือไมก็ได* 
เปนขอบังคับจากรัฐท่ีเปนลายลักษณอักษร 

5 เปนเรื่องของจิตสํานึกท่ีทําเพราะเห็นวาถูกตอง 
และภูมิใจท่ีไดทํา 

เปนบทบัญญัติวาดวยการตองทําหรือตองละเวน  
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 

*ดัดแปลงจากตนฉบับซ่ึงใชวา เปนขอบังคับจากสังคมที่ไมมีเปนลายลักษณอักษร 

 
จากตารางที่ 6.1 ขางตน อธิบายไดวา จรรยาบรรณเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน

ระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึก ความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการทําในสิ่งที่ถูกตองและมี
ความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษสวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม 
หรือกลุมอาชีพเดียวกัน เชน ตักเตือนดวยวาจา หรือตักเตือนเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

ในขณะที่กฎหมายนั้น เปนบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ําสุดของมนุษยที่สังคมยอมรับได ถาต่ํากวานั้น สังคมจะไมยอมรับและถือวาผิดกฎหมาย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

การปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณนั้น แนนอนวาตองเปนเร่ืองที่ถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่ที่ไมมี
กฎหมายขอใดบอกวาผิดนั้น ไมจําเปนวาจะตองถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอยางในเร่ืองของการที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยรับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้น ชัดเจนวาไมมีกฎหมายขอใดบอกวาตัวแทนประกัน
วินาศภัยผูนั้นกระทําผิดกฎหมาย แตการกระทํานั้นเปนการสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมาย จึงเปนเร่ืองที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเชนในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งรูเห็นวาเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยดวยกันคัดลอกรายชื่อที่อยูของลูกคาที่มาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทเพื่อนําออกไปติดตอเอง แต
ตัวแทนประกันวินาศภัยผูนั้นเพิกเฉยเพราะตองการรักษาความสัมพันธกับเพื่อนไว แนนอนวา การเพิกเฉยนั้นไมผิด
กฎหมาย แตเปนเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เปนตน  

การกระทําของผูที่อางวาไมผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รูอยูวาการกระทํานั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม 
คือผูซึ่งขาดหิริโอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวตอการทําชั่ว) อันเปนเงื่อนไขสําคัญยิ่งของการเปนคนดี และ
นักบริหารที่ดี 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยในปจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียวจงึดู
จะไมเพียงพอ สมควรอยางยิ่งที่จะตองนําหลักจรรยาบรรณมาบังคับใชโดยใหมีบทลงโทษที่ชัดเจน เชน การเพิกถอน
ใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยเสียเปนระยะเวลาหนึ่ง เปนตน  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-14     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

กรณีที่ 1: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 63 วรรคแรก บัญญัติวา ผูใดจะกระทําการเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

ในปจจุบัน มีบุคคลซึ่งทําหนาที่เสมือนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการชักชวน
บุคคลใหทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยที่ตนเองไมมีใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย และยังไดรับคา
บําเหน็จจากบริษัทประกันวินาศภัยไดอีกดวย โดยที่บริษัทอาจใชวิธีนําไปผานตัวแทนประกันวินาศภัยรายอ่ืนหรือผาน
บริษัทนายหนาประกันวินาศภัยแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อใหธุรกรรมในการรับจายคาบําเหน็จสําเร็จ เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่ผิดทั้ง
กฎหมายและจรรยาบรรณ 

กรณีที่ 2: พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 31 (7) บัญญัติวา หามมิใหบริษัทประกันวินาศภัยกระทํา
การดังตอไปนี้ (7) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย นอกจากเงิน
คาจางหรือคาบําเหน็จที่พึงจายตามปกติ  

เปนที่ทราบกันดีวา (1) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแขงขันสูง (2) อัตราคาบําเหน็จมีการกําหนดไวชัดเจนตาม
กฎหมาย (3) มีบริษัทประกันวินาศภัยจายคาบําเหน็จสูงกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด และ (4) มีตัวแทนประกันวินาศภัย
รับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงกระทําการผิดกฎหมาย แตจะผิด
จรรยาบรรณดวยหรือไม ข้ึนอยูกับวาบริษัทนั้นมีการกําหนดเร่ืองจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติไวอยางไร การเลี่ยงโดย 
การแปรรูปคาบําเหน็จสวนที่เกินเปนคาใชจายอยางอ่ืน ก็นาจะเปนการกระทําที่ไมเปดเผยโปรงใสและผิดจรรยาบรรณ 
สวนตัวแทนประกันวินาศภัยในฐานะผูรับคาบําเหน็จสวนที่เกิน ไมมีกฎหมายขอใดระบุไววาเปนการกระทําที่ผิด แต
ควรจะถือวาผิดจรรยาบรรณดวยการสนับสนุนการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมาย 

กรณีที่ 3: บริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งจัดอบรมความรูเร่ืองการประกันภัยวิศวกรรมใหแกตัวแทนประกัน
วินาศภัยของบริษัท แตตัวแทนประกันวินาศภัยจํานวนหนึ่งเห็นวา การประกันภัยวิศวกรรมไมใชประเภทของการ
ประกันวินาศภัยที่ตนสนใจจึงไมเขารับการอบรม ซึ่งบริษัทก็ไมขัดของตอการกระทําของตัวแทนประกันวินาศภัย เชนนี้ 
แมวาจะไมมีความผิดตามกฎหมาย และตามระเบียบของบริษัท แตก็ไมถูกตองตามหลักจรรยาบรรณในเร่ืองพัฒนา
ตนเองดวยการศึกษาหาความรูเพิ่มข้ึน 

กรณีที่ 4: ตัวแทนประกันวินาศภัยไดไปติดตอรับชําระเบี้ยประกันภัยจากลูกคารายหนึ่ง เมื่อไดรับแลว 
ไมนําสงบริษัทประกันวินาศภัย แตกลับนําเงินจํานวนนั้นไปชําระสําหรับกรมธรรมประกันภัยของลูกคารายอ่ืนซึ่งครบ
กําหนดชําระกอน การกระทําเชนนี้มีความผิดทั้งทางกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ 
 

3. ความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
จินตนา บุญบงการ (2551, น. 29) ไดจัดทําตารางเพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 

ไวดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจริยธรรมกับกฎหมาย 
 

 จริยธรรม กฎหมาย 
1 เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ําของมนุษย 
2 ไมมีการลงโทษตามกฎหมายแตลงโทษโดยสังคม มีบทลงโทษท่ีชัดเจน 
3 เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4 เปนขอบังคับจากสังคมท่ีมีเปนลายลักษณอักษร 

หรือไมก็ได* 
เปนขอบังคับจากรัฐท่ีเปนลายลักษณอักษร 

5 เปนเรื่องของจิตสํานึกท่ีทําเพราะเห็นวาถูกตอง 
และภูมิใจท่ีไดทํา 

เปนบทบัญญัติวาดวยการตองทําหรือตองละเวน  
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 

*ดัดแปลงจากตนฉบับซ่ึงใชวา เปนขอบังคับจากสังคมที่ไมมีเปนลายลักษณอักษร 

 
จากตารางที ่6.1 ขางตน อธิบายไดวา จรรยาบรรณเปนบทบัญญัติที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน

ระดับสูงของมนุษย เพราะเปนเร่ืองของจิตสํานึก ความรูผิดชอบชั่วดี รูวาเมื่อทําแลวเปนการทําในสิ่งที่ถูกตองและมี
ความภูมิใจที่ไดทํา อาจมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได การลงโทษสวนใหญจะเปนการลงโทษจากสังคม 
หรือกลุมอาชีพเดียวกัน เชน ตักเตือนดวยวาจา หรือตักเตือนเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

ในขณะที่กฎหมายนั้น เปนบทบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมใน
ระดับต่ําสุดของมนุษยที่สังคมยอมรับได ถาต่ํากวานั้น สังคมจะไมยอมรับและถือวาผิดกฎหมาย เปนการควบคุมจาก
ภายนอกและมีบทลงโทษที่ชัดเจน 

การปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณนั้น แนนอนวาตองเปนเร่ืองที่ถูกกฎหมาย แตการปฏิบัติหนาที่ที่ไมมี
กฎหมายขอใดบอกวาผิดนั้น ไมจําเปนวาจะตองถูกตองตามหลักจรรยาบรรณ จากตัวอยางในเร่ืองของการที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยรับคาบําเหน็จเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนดนั้น ชัดเจนวาไมมีกฎหมายขอใดบอกวาตัวแทนประกัน
วินาศภัยผูนั้นกระทําผิดกฎหมาย แตการกระทํานั้นเปนการสนับสนุนการกระทําผิดกฎหมาย จึงเปนเร่ืองที่ผิด
จรรยาบรรณ หรือเชนในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งรูเห็นวาเพื่อนตัวแทน
ประกันวินาศภัยดวยกันคัดลอกรายชื่อที่อยูของลูกคาที่มาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทเพื่อนําออกไปติดตอเอง แต
ตัวแทนประกันวินาศภัยผูนั้นเพิกเฉยเพราะตองการรักษาความสัมพันธกับเพื่อนไว แนนอนวา การเพิกเฉยนั้นไมผิด
กฎหมาย แตเปนเร่ืองผิดจรรยาบรรณ เปนตน  

การกระทําของผูที่อางวาไมผิดกฎหมายทั้งๆ ที่รูอยูวาการกระทํานั้นๆ ผิดจรรยาบรรณและขัดหลักจริยธรรม 
คือผูซึ่งขาดหิริโอตัปปะ (ความละอายและความเกรงกลัวตอการทําชั่ว) อันเปนเงื่อนไขสําคัญยิ่งของการเปนคนดี และ
นักบริหารที่ดี 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัยในปจจุบันอาศัยตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียวจึงดู
จะไมเพียงพอ สมควรอยางยิ่งที่จะตองนําหลักจรรยาบรรณมาบังคับใชโดยใหมีบทลงโทษที่ชัดเจน เชน การเพิกถอน
ใบอนุญาตการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยเสียเปนระยะเวลาหนึ่ง เปนตน  

 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

โดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเปนสิ่งที่ควรอยูควบคูกันในการดําเนินธุรกิจของทุกฝาย ดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดวิชาความรูชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 วา "...กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเคร่ืองมืออยางหนึ่ง สําหรับใชในการรักษาและ
อํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ไมใชเพื่อรักษาตัวบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยาย
ออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..." 
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เรื่องที่ 4.3  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
ปจจุบันผูประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากตอสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลตอเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ถูกกําหนดใหเปนวิชาชีพที่ตองจัดใหมี “จรรยาบรรณ” เพื่อเปนหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหมีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเปนธรรมตอทุกฝาย จรรยาบรรณเปนมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความสําคัญหลักสองประการ คือ ตอตนเองและสวนรวม จรรยาบรรณ เปนขอ
ผูกมัดทางจิตใจของผูประกอบวิชาชีพโดยอาศัยความผูกพันตอศักดิ์ศรีของวิชาชีพเปนประกัน เพื่อใหจรรยาบรรณของ
แตละวิชาชีพมีผลบงัคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แตละวงการวิชาชีพมักตั้งองคกรหรือสมาคมข้ึน เพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งผานความเห็นชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยม ี9 ประการ ดังนี้  

 

1.  ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรม และการกระทําการใดๆ ใหไดรับความ
 เสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจดานการบริหารทางการเงิน การบริหารการเสี่ยงภัยในรูปแบบตางๆ ชวยสราง
หลักประกันความมั่นคงแกประชาชนผูเอาประกันภัยและธุรกิจตางๆ ดวยการบรรเทาความเสียหายจากภัยตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึน และผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม เปนสิ่งที่จับตองไมได เงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอา
ประกันภัยจะไดรับประโยชนในอนาคตหรือมีเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน และมี
รายละเอียดที่คอนขางเขาใจยาก จึงจําเปนที่บุคคลที่เขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถือเปนคนกลางของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไปตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัย มีความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจ ไมมีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหบริการตอผูเอา
ประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 

 

2.  พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
 เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูสมํ่าเสมอ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรศึกษาหาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยศึกษาหาความรูในอาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางพฤติกรรมการใฝรู 
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยรูจักพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพที่ดี นอกจากจะเปนประโยชนตออาชีพสรางศรัทธาทั้งในตัวแทนและในอาชีพแลว ยังสามารถนําไปใหบริการ 
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4-16     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

โดยสรุป กฎหมายและจรรยาบรรณเปนสิ่งที่ควรอยูควบคูกันในการดําเนินธุรกิจของทุกฝาย ดังที่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดวิชาความรูชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2524 วา "...กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเคร่ืองมืออยางหนึ่ง สําหรับใชในการรักษาและ
อํานวยความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ไมใชเพื่อรักษาตัวบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยาย
ออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย..." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-17 
 

เรื่องที่ 4.3  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
ปจจุบันผูประกอบการวิชาชีพหรือธุรกิจที่มีผลกระทบมากตอสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีผลตอเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ ถูกกําหนดใหเปนวิชาชีพที่ตองจัดใหมี “จรรยาบรรณ” เพื่อเปนหลักยึดปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหมีมาตรฐานทางวิชาการ และมีความเปนธรรมตอทุกฝาย จรรยาบรรณเปนมาตรการควบคุมใน
ระดับ “พึงปฏิบัติ” ซึ่งจรรยาบรรณมีความสําคัญหลักสองประการ คือ ตอตนเองและสวนรวม จรรยาบรรณ เปนขอ
ผูกมัดทางจิตใจของผูประกอบวิชาชีพโดยอาศัยความผูกพันตอศักดิ์ศรีของวิชาชีพเปนประกัน เพื่อใหจรรยาบรรณของ
แตละวิชาชีพมีผลบงัคับในทางปฏิบัติมากข้ึน แตละวงการวิชาชีพมักตั้งองคกรหรือสมาคมข้ึน เพื่อควบคุมจรรยาบรรณ 
ความประพฤติของสมาชิกวิชาชีพ 

หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งผานความเห็นชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 9 ประการ ดังนี้  

 

1.  ประพฤติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรม และการกระทําการใดๆ ใหไดรับความ
 เสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ธุรกิจประกันวินาศภัยเปนธุรกิจดานการบริหารทางการเงิน การบริหารการเสี่ยงภัยในรูปแบบตางๆ ชวยสราง
หลักประกันความมั่นคงแกประชาชนผูเอาประกันภัยและธุรกิจตางๆ ดวยการบรรเทาความเสียหายจากภัยตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึน และผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม เปนสิ่งที่จับตองไมได เงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอา
ประกันภัยจะไดรับประโยชนในอนาคตหรือมีเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน และมี
รายละเอียดที่คอนขางเขาใจยาก จึงจําเปนที่บุคคลที่เขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถือเปนคนกลางของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไปตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจผลิตภัณฑประกันวินาศภัย มีความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจ ไมมีพฤติกรรมที่เสียหายผิดกฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหบริการตอผูเอา
ประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 

 

2.  พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
 เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูสมํ่าเสมอ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรศึกษาหาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา การที่ตัวแทนประกันวินาศภัยศึกษาหาความรูในอาชีพเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางพฤติกรรมการใฝรู 
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาตัวแทนประกันวินาศภัยรูจักพัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพที่ดี นอกจากจะเปนประโยชนตออาชีพสรางศรัทธาทั้งในตัวแทนและในอาชีพแลว ยังสามารถนําไปใหบริการ 
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4-18     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

แกลูกคาไดเปนอยางดีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการใหมๆ ไดเกิดข้ึนตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนรวมตลอดถึง ความเสี่ยงภัย และภัยในอนาคต เปนเร่ืองที่สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยนอกจากจะเปนการขยาย
แนวความคิดในการใหขอมูลแกผูเอาประกันภัยที่ไดพัฒนาข้ึนอยางหลากหลายแลวยังสามารถชักชวน แนะนําผูที่สนใจ
จะทําประกันวินาศภัย ใหเปนประโยชนและคุณคาของการประกันวินาศภัยอีกดวย 

 

3. ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการใดๆ ท่ีอาจขัดแยงทางดาน
 ผลประโยชนโดยตรง และ/หรือท่ีจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัทประกันภัย 
 ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่น และผูท่ีเกี่ยวของ 

ผูที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนคนของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไป ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัยจึงอยูในฐานะคนกลางระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอาประกันภัย 
และในบางสถานการณจะมีขอมูล หรือรูเห็นขอมูลมากกวาฝายอ่ืนๆ ซึ่งขอมูลเหลานั้นสงผลกระทบทางบวก/ลบตอผูมี
สวนไดเสียหลายฝาย ที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน (Conflict of Interest) อาทิ ผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย ผูที่
เก่ียวของอ่ืน เชน อูซอม ศูนยบริการ ผูจัดจําหนาย ฯลฯ ถาตัวแทนใหขอมูลผิดพลาด หรือไมเปนกลาง หรือไมถูกตอง 
หรือเห็นแกประโยชนสวนตน จะทําใหผูที่เก่ียวของบางฝายเสียโอกาสในการไดรับประโยชนสูงสุด หรือในบางกรณี
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจมีผลประโยชนทบัซอนกับบริษัทประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ 
จึงจําเปนตองมีการกํากับ ควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประโยชนของทุกฝาย โดย
ดําเนินอยางตรงไปตรงมา และใหเปนไปตามกติกา เงื่อนไขของสัญญา ความคุมครองและการชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

 

4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาท่ี ในฐานะตัวแทนประกัน
 วินาศภัยของบริษัทประกันภัยท่ีตนเองสังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายท่ีบริษัท
 ประกันภัย และหรือ กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว 

ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง จะตองดําเนินธุรกิจตามหลักการความสุจริต
อยางยิ่ง (Utmost Good Faith) และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนดอยางโปรงใส โดยมีบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถที่หลากหลายรวมกันทํางานเปนทีม บทบาทของแตละคนในธุรกิจนี้จึงแตกตางกันไป อาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพที่มีการปฏิบัติงานคอนขางอิสระ สามารถสงงานใหกับหลายบริษัทได หากไดรับการ
ยินยอมจากบริษัทที่สังกัดและกระจายตัวอยูทั่วประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดกรอบภารกิจ บทบาท หนาที่ และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของตัวแทน ซึ่งกําหนดมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนั้นตัวแทนตอง
ศึกษาและปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ กติกา ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด การที่ตัวแทนไมปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ 
กติกา ขอบังคับและกฎหมาย นอกจากจะมีผลใหตองยุติการประกอบอาชีพตัวแทนแลว ยังมีผลตอบริษัทตนสังกัดที่
ตองรับผิดชอบการกระทําของตัวแทนดวย รวมถึงภาพพจนความนาเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตอีกดวย 

 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-19 
 

5. มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยท่ีตนสังกัด รวมถึงเผยแพรประชา-
 สัมพันธอยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 

ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม โดยที่ลักษณะเงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับ
ประโยชนในอนาคตหรือเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน รายละเอียดที่คอนขาง 
เขาใจยากจึงจําเปนที่บุคคลที่จะเขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันภัย
ใหถองแท และตองทุมเทการทํางานใหกับบริษัทและรวมสรางบรรยากาศในการทุมเทในการทํางานใหเปนวัฒนธรรม
องคกร รวมทั้งอธิบายถึงคุณประโยชนของการทําประกันวินาศภัยวา มีประโยชนในการคุมครอง และปองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนเพื่อที่จะสรางหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวตลอดจนตองมีความเชื่อมั่น ความศรัทธาในปรัชญา 
ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความจงรักภักดีตอบริษัทที่ตนเองสังกัด ไมกลาวใหรายบริษัท 
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพื่อสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธอันจะสงผลดีตอความนาเชื่อถือและชวยการ
ขับเคลื่อนใหบริษัท และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

 

6.  รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผย
 ตอบุคคลอื่น หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีโดยมิไดรับอนุญาต
 จากลูกคา 

ในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทยอมมีผลตอการแขงขันทางธุรกิจและการตัดสินใจของหลายฝายที่
เก่ียวของ ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีโอกาสรูขอมูลบางอยางมากกวาผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ จึงตองรักษาความลับ
ของทุกฝาย ไมเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือขอมูลของผูเอาประกันภัย เชน เร่ืองฐานะทางการเงิน ชีวิตครอบครัว 
พฤติกรรมนิสัย ความสามารถ ความเกลียดความชอบ ฯลฯ รวมทั้งภัยที่จะขอรับความคุมครอง มีผลตอการประกันภัย 
การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวน ฯลฯ ดังนั้น ตัวแทน
ประกันวินาศภัยจึงตองเสาะหาขอมูลที่เปนจริงใหมากที่สุด และรายงานใหบริษัทตนสังกัดทราบ เพราะขอมูลเหลานี้
อาจเปนประโยชนและโทษทั้งทางตรงและออมแกผูเอาประกันภัย โดยเฉพาะการที่บุคคลอ่ืนสามารถนําขอมูลไป
แสวงหาผลประโยชน 

 

7.  เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวย
 ความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยง การบริการเรียกรองความ
 เสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยตองเขาใจหนาที่ของตน ในฐานะที่เปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับ
การตอบสนองจากบริษัทใหมากที่สุด กลาวคือ ลูกคาตองไดรับการแนะนํา ใหคําปรึกษาถึงความคุมครองความเสี่ยงภัย
ที่เหมาะสมที่สุด ภายใตกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผูเอาประกันภัยสามารถมีฐานะทาง
การเงินกลับสูสภาพเดิม สามารถดําเนินชีวิตการงานและธุรกิจไดอยางเปนปกติอยางเร็วที่สุด ฉะนั้นตัวแทนประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ ในการบริการตั้งแตการรับประกันภัย ประสานใหความชวยเหลือ ขจัดขอขัดแยง 
ความไมเขาใจระหวางการรับประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเกิดความเสียหาย ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตอบสนอง 
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4-18     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

แกลูกคาไดเปนอยางดีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูเอาประกันภัย ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาการใหมๆ ไดเกิดข้ึนตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตนรวมตลอดถึง ความเสี่ยงภัย และภัยในอนาคต เปนเร่ืองที่สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยนอกจากจะเปนการขยาย
แนวความคิดในการใหขอมูลแกผูเอาประกันภัยที่ไดพัฒนาข้ึนอยางหลากหลายแลวยังสามารถชักชวน แนะนําผูที่สนใจ
จะทําประกันวินาศภัย ใหเปนประโยชนและคุณคาของการประกันวินาศภัยอีกดวย 

 

3. ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการใดๆ ท่ีอาจขัดแยงทางดาน
 ผลประโยชนโดยตรง และ/หรือท่ีจะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัทประกันภัย 
 ตัวแทนประกันวินาศภัยอื่น และผูท่ีเกี่ยวของ 

ผูที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยทําใหธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว คือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนคนของ
บริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และเสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ 
แกประชาชนทั่วไป ดังนั้นตัวแทนประกันวินาศภัยจึงอยูในฐานะคนกลางระหวางบริษัทประกันภัยกับผูเอาประกันภัย 
และในบางสถานการณจะมีขอมูล หรือรูเห็นขอมูลมากกวาฝายอ่ืนๆ ซึ่งขอมูลเหลานั้นสงผลกระทบทางบวก/ลบตอผูมี
สวนไดเสียหลายฝาย ที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน (Conflict of Interest) อาทิ ผูเอาประกันภัย บริษัทประกันภัย ผูที่
เก่ียวของอ่ืน เชน อูซอม ศูนยบริการ ผูจัดจําหนาย ฯลฯ ถาตัวแทนใหขอมูลผิดพลาด หรือไมเปนกลาง หรือไมถูกตอง 
หรือเห็นแกประโยชนสวนตน จะทําใหผูที่เก่ียวของบางฝายเสียโอกาสในการไดรับประโยชนสูงสุด หรือในบางกรณี
ตัวแทนประกันวินาศภัยอาจมีผลประโยชนทับซอนกับบริษัทประกันภัย หรือผูเอาประกันภัย ดังนั้น การปฏิบัติการใดๆ 
จึงจําเปนตองมีการกํากับ ควบคุมใหเปนไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย เพื่อพึงรักษาผลประโยชนของทุกฝาย โดย
ดําเนินอยางตรงไปตรงมา และใหเปนไปตามกติกา เงื่อนไขของสัญญา ความคุมครองและการชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

 

4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาท่ี ในฐานะตัวแทนประกัน
 วินาศภัยของบริษัทประกันภัยท่ีตนเองสังกัดโดยเครงครัด และไมปฏิบัติตนเกินขอบขายท่ีบริษัท
 ประกันภัย และหรือ กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว 

ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและตอเนื่อง จะตองดําเนินธุรกิจตามหลักการความสุจริต
อยางยิ่ง (Utmost Good Faith) และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนที่กําหนดอยางโปรงใส โดยมีบุคลากร
ที่มีความรู ความสามารถที่หลากหลายรวมกันทํางานเปนทีม บทบาทของแตละคนในธุรกิจนี้จึงแตกตางกันไป อาชีพ
ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนอาชีพที่มีการปฏิบัติงานคอนขางอิสระ สามารถสงงานใหกับหลายบริษัทได หากไดรับการ
ยินยอมจากบริษัทที่สังกัดและกระจายตัวอยูทั่วประเทศ ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดกรอบภารกิจ บทบาท หนาที่ และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานของตัวแทน ซึ่งกําหนดมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนั้นตัวแทนตอง
ศึกษาและปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ กติกา ขอบังคับและกฎหมายอยางเครงครัด การที่ตัวแทนไมปฏิบัติหนาที่ตามกรอบ 
กติกา ขอบังคับและกฎหมาย นอกจากจะมีผลใหตองยุติการประกอบอาชีพตัวแทนแลว ยังมีผลตอบริษัทตนสังกัดที่
ตองรับผิดชอบการกระทําของตัวแทนดวย รวมถึงภาพพจนความนาเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคตอีกดวย 
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5. มีความภักดี รักษาชื่อเสียง ภาพพจนของบริษัทประกันภัยท่ีตนสังกัด รวมถึงเผยแพรประชา-
 สัมพันธอยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมาย 

ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยมีลักษณะเปนนามธรรม โดยที่ลักษณะเงื่อนไขของสัญญาที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับ
ประโยชนในอนาคตหรือเหตุการณตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึน รายละเอียดที่คอนขาง 
เขาใจยากจึงจําเปนที่บุคคลที่จะเขามาสูการเปนตัวแทนประกันวินาศภัย ตองศึกษารายละเอียดในกรมธรรมประกันภัย
ใหถองแท และตองทุมเทการทํางานใหกับบริษัทและรวมสรางบรรยากาศในการทุมเทในการทํางานใหเปนวัฒนธรรม
องคกร รวมทั้งอธิบายถึงคุณประโยชนของการทําประกันวินาศภัยวา มีประโยชนในการคุมครอง และปองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนเพื่อที่จะสรางหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวตลอดจนตองมีความเชื่อมั่น ความศรัทธาในปรัชญา 
ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีความจงรักภักดีตอบริษัทที่ตนเองสังกัด ไมกลาวใหรายบริษัท 
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพื่อสรางภาพลักษณดวยการประชาสัมพันธอันจะสงผลดีตอความนาเชื่อถือและชวยการ
ขับเคลื่อนใหบริษัท และธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

 

6.  รักษาความลับของลูกคา ไมนําขอมูลสวนตัว และ/หรือขอมูลสวนบุคคลใดๆ ของลูกคาไปเปดเผย
 ตอบุคคลอื่น หรือแสวงหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีโดยมิไดรับอนุญาต
 จากลูกคา 

ในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทยอมมีผลตอการแขงขันทางธุรกิจและการตัดสินใจของหลายฝายที่
เก่ียวของ ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยมีโอกาสรูขอมูลบางอยางมากกวาผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ จึงตองรักษาความลับ
ของทุกฝาย ไมเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือขอมูลของผูเอาประกันภัย เชน เร่ืองฐานะทางการเงิน ชีวิตครอบครัว 
พฤติกรรมนิสัย ความสามารถ ความเกลียดความชอบ ฯลฯ รวมทั้งภัยที่จะขอรับความคุมครอง มีผลตอการประกันภัย 
การกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวน ฯลฯ ดังนั้น ตัวแทน
ประกันวินาศภัยจึงตองเสาะหาขอมูลที่เปนจริงใหมากที่สุด และรายงานใหบริษัทตนสังกัดทราบ เพราะขอมูลเหลานี้
อาจเปนประโยชนและโทษทั้งทางตรงและออมแกผูเอาประกันภัย โดยเฉพาะการที่บุคคลอ่ืนสามารถนําขอมูลไป
แสวงหาผลประโยชน 

 

7.  เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ใสใจ ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ประสานงาน อํานวย
 ความสะดวก โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง ตั้งแตการรับโอนความเสี่ยง การบริการเรียกรองความ
 เสียหาย และการชดใชคาสินไหมทดแทน 

ตัวแทนประกันวินาศภัยตองเขาใจหนาที่ของตน ในฐานะที่เปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับ
การตอบสนองจากบริษัทใหมากที่สุด กลาวคือ ลูกคาตองไดรับการแนะนํา ใหคําปรึกษาถึงความคุมครองความเสี่ยงภัย
ที่เหมาะสมที่สุด ภายใตกรมธรรมประกันภัยและเงื่อนไข ที่เมื่อเกิดความเสียหาย ผูเอาประกันภัยสามารถมีฐานะทาง
การเงินกลับสูสภาพเดิม สามารถดําเนินชีวิตการงานและธุรกิจไดอยางเปนปกติอยางเร็วที่สุด ฉะนั้นตัวแทนประกัน
วินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ ในการบริการตั้งแตการรับประกันภัย ประสานใหความชวยเหลือ ขจัดขอขัดแยง 
ความไมเขาใจระหวางการรับประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเกิดความเสียหาย ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตอบสนอง 
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4-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

อยางกระตือรือรนในการอํานวยความสะดวกการเรียกรองและการจายคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามหลักการประกันภัย 
โดยไมหวังอามิสสินจางหรือผลประโยชนใดๆ  

 

8.  สงเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพ
 ประกันวินาศภัย เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนท่ี
 ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 

จรรยาบรรณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกอาชีพรวมทั้งการประกันภัยสรางข้ึนมา เพื่อใหสมาชิกที่อยูในอาชีพนี้ไดยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ตัวแทนประกันวินาศภัย นอกจากจะตองศึกษา
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัย เงื่อนไขความคุมครอง อัตราเบี้ยประกันภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอบกติกา 
จรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึงการประพฤติตนที่ดีงาม ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม สนใจใฝหาความรู เพื่อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องแลว ยังตองชวยกันสงเสริมใหเพื่อนรวมอาชีพและสังคม เขาใจ ยอมรับในจรรยาบรรณที่กําหนดนี้เพื่อให
การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามระบบคุณธรรม และรับผิดชอบตอผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิงาน 

 

9.  ดํารงตนใหปรากฏ เปนท่ีประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
 แบบอยางท่ีดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีดี เพ่ือ
 สงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

การกําหนดจรรยาบรรณแบบแผนพฤติกรรมและแนวทางในการดําเนินงานสําหรับแตละกลุมอาชีพ จะเกิด
ประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน หากมีการสรางตนแบบหรือตัวอยางที่ดีใหเพื่อนรวมอาชีพไดรับรู และศึกษา
บทเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยสมาชิกของกลุมอาชีพ หรือตัวแทนประกันวินาศภัยตองพยายามปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใหมากที่สุด ตองแขงขันกันทําแบบอยางที่ดีและเผยแพรขอมูลใหแกเพื่อนรวมอาชีพ และกลุมอ่ืนๆ ใน
สังคมไดทราบ รูปแบบของการสรางการยอมรับในเกียรติภูมิของวิชาชีพ และอาชีพประกันวินาศภัย คือ การดํารงตน
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ ยืนหยัดในการทํางานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่
เก่ียวของกับผลประโยชน เนนการรักษาชื่อเสียงของตนเอง และสรางการยอมรับในการทํางานที่มีแบบแผนถูกตอง 
สมาชิกของกลุมยอมรับ ยกยองในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมอาชีพกอน จากนั้นกลุมอ่ืนๆ ในสังคมจึงจะ
คอยๆ เห็นดีงามกับอาชีพ และวิชาชีพนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-21 
 

เรื่องที่ 4.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ เปนหลักการที่สําคัญที่กําหนดข้ึนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเปนการกํากับดูแลตัวแทนประกันวินาศภัย
และเปนขอกําหนดที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่กําหนดข้ึนโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2537  

โดยหลักการขางตน กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยสังกัด ซึ่งตอง
คํานึงถึงหลักความซื่อตรง ความโปรงใส ตรวจสอบได และความเปนธรรมกับลูกคาและผูที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก บริษัท
ประกันวินาศภัย และคูคา ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาและผูที่เก่ียวของ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยจะปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) และจรรยา-
บรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกกําหนดไวใหเปนหลักการที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ได ตัวแทน
ประกันวินาศภัยตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเปนรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถปฏิบัตติามหลักการในสวนแรกได  
 

1. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของตัวแทนประกันวินาศภัย ที่กําหนดวา “ควรปฏิบัต”ิ ไดแก  
1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา4

5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง  
1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล  
1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา  
1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ  
1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) กําหนดขึ้นโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  
5 ลูกคา หมายถึง ผูเอาประกันภัย ผูมุงหวัง ผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-20     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

อยางกระตือรือรนในการอํานวยความสะดวกการเรียกรองและการจายคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามหลักการประกันภัย 
โดยไมหวังอามิสสินจางหรือผลประโยชนใดๆ  

 

8.  สงเสริมจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย จรรยาบรรณธุรกิจประกันวินาศภัย และวิชาชีพ
 ประกันวินาศภัย เพ่ือสรางการยอมรับและความนาเชื่อถือในธุรกิจประกันวินาศภัยใหเปนท่ี
 ประจักษตอสาธารณชนและสังคม 

จรรยาบรรณเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกอาชีพรวมทั้งการประกันภัยสรางข้ึนมา เพื่อใหสมาชิกที่อยูในอาชีพนี้ไดยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ตัวแทนประกันวินาศภัย นอกจากจะตองศึกษา
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัย เงื่อนไขความคุมครอง อัตราเบี้ยประกันภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอบกติกา 
จรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึงการประพฤติตนที่ดีงาม ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม สนใจใฝหาความรู เพื่อพัฒนางาน
อยางตอเนื่องแลว ยังตองชวยกันสงเสริมใหเพื่อนรวมอาชีพและสังคม เขาใจ ยอมรับในจรรยาบรรณที่กําหนดนี้เพื่อให
การปฏิบัติงานของอาชีพนั้นเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม เปนไปตามระบบคุณธรรม และรับผิดชอบตอผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนนิงาน 

 

9.  ดํารงตนใหปรากฏ เปนท่ีประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปน
 แบบอยางท่ีดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยท่ีดี เพ่ือ
 สงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

การกําหนดจรรยาบรรณแบบแผนพฤติกรรมและแนวทางในการดําเนินงานสําหรับแตละกลุมอาชีพ จะเกิด
ประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน หากมีการสรางตนแบบหรือตัวอยางที่ดีใหเพื่อนรวมอาชีพไดรับรู และศึกษา
บทเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยสมาชิกของกลุมอาชีพ หรือตัวแทนประกันวินาศภัยตองพยายามปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใหมากที่สุด ตองแขงขันกันทําแบบอยางที่ดีและเผยแพรขอมูลใหแกเพื่อนรวมอาชีพ และกลุมอ่ืนๆ ใน
สังคมไดทราบ รูปแบบของการสรางการยอมรับในเกียรติภูมิของวิชาชีพ และอาชีพประกันวินาศภัย คือ การดํารงตน
ถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตามจรรยาบรรณ ยืนหยัดในการทํางานที่ตรงไปตรงมา มีหลักในการตัดสินใจที่
เก่ียวของกับผลประโยชน เนนการรักษาชื่อเสียงของตนเอง และสรางการยอมรับในการทํางานที่มีแบบแผนถูกตอง 
สมาชิกของกลุมยอมรับ ยกยองในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเพื่อนรวมอาชีพกอน จากนั้นกลุมอ่ืนๆ ในสังคมจึงจะ
คอยๆ เห็นดีงามกับอาชีพ และวิชาชีพนี้  
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เรื่องที่ 4.4  
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย 9 ประการ เปนหลักการที่สําคัญที่กําหนดข้ึนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเปนการกํากับดูแลตัวแทนประกันวินาศภัย
และเปนขอกําหนดที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (ICPs)4 ที่กําหนดข้ึนโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of 
Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก
ตามมติของคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2537  

โดยหลักการขางตน กําหนดใหตัวแทนประกันวินาศภัยตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยสังกัด ซึ่งตอง
คํานึงถึงหลักความซื่อตรง ความโปรงใส ตรวจสอบได และความเปนธรรมกับลูกคาและผูที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก บริษัท
ประกันวินาศภัย และคูคา ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาและผูที่เก่ียวของ 

ตัวแทนประกันวินาศภัยจะปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) และจรรยา-
บรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยซึ่งถูกกําหนดไวใหเปนหลักการที่ตัวแทนประกันวินาศภัย “ควรปฏิบัติ” ได ตัวแทน
ประกันวินาศภัยตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดี เนื่องจากเปนรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหตัวแทน
ประกันวินาศภัยสามารถปฏิบัตติามหลักการในสวนแรกได  
 

1. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของตัวแทนประกันวินาศภัย ที่กําหนดวา “ควรปฏิบัต”ิ ไดแก  
1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา4

5  
1.2 การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย  
1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง  
1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล  
1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา  
1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ  
1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม  
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) กําหนดขึ้นโดยสมาคมผูควบคุมธุรกิจประกันภัย

นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) หรือสมาคมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  
5 ลูกคา หมายถึง ผูเอาประกันภัย ผูมุงหวัง ผูไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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4-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ตัวแทนประกันวินาศภัยถือเปนคนกลางของบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่
ชักชวน แนะนํา เสนอขายความคุมครองใหแกลูกคา และเปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยใหมากที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอลูกคาดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตอบสนองอยางกระตือรือรน ใหบริการตอลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ โดยไมหวังอามิสสินจางหรือ
ผลประโยชนใดๆ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการทําประกันภัย 
 1.2  การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทประกันวินาศภัยใหทําการชักชวนลูกคา เพื่อชวยสรางภาพลักษณและขับเคลื่อนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเอง
สังกัดใหเติบโตอยางยั่งยืน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีจึงควรปฏิบัติตอบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดดวยความ
จงรักภักดี ไมกลาวใหรายบริษัทประกันวินาศภัยใดๆ ปฏิบัติตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่  
ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเครงครัด  
 1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการศึกษา 
หาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางพฤติกรรมการใฝรู  
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและอาชีพ และยังสามารถ
นําไปใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี  

ตัวแทนประกันวินาศภัยยังควรปฏิบัติตนตามมาตรฐานอาชีพ เปนแบบอยางที่ดีอยูในประเพณีศีลธรรมอันดีงาม 
และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
 1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย มีหนาที่และความรับผิดชอบตอทั้งลูกคาและผูที่เก่ียวของ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยอยางเครงครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติตอ
หนาที่ดังกลาวแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหคนกลางในธุรกิจทําความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อรวมเสริมสรางความมั่นคงและเจริญเติบโตใหกับ
ประเทศชาต ิ
 1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ไมเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคูคาเปนผูเก้ือกูลใน
การประกอบธุรกิจ 
 1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพ่ือนรวมอาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขัน
ที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยางเสมอภาคกัน เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และเปนการ
ประกอบธุรกิจซึ่งตั้งมั่นอยูภายใตศีลธรรมอันดีงาม 
 1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรค
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เมื่อสังคมดี ชุมชนดี จะสงผลใหการ
ประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยูไดอยางยั่งยืน กิจการเติบโต และสงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโต
ดวยเชนกัน 
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ในคูมือนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาเทานั้น สวนแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 
จะกลาวในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) และแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ตอบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของจะกลาวถึงในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (ตว. 2) และ 
3 (ตว. 3) ตามลําดับ  

 

2. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีตอลูกคาของตัวแทนประกันวินาศภัย  
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนผูกระทําการแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และ

เสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ แกประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยตอง
มีความรับผิดชอบตอลูกคา ดวยการใหบริการ และดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา งานหลักของ 
ตัวแทนประกันวินาศภัยในการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาในการใหบริการมี 2 งานหลัก ไดแก 1) การบริการดานการตลาด 
(Marketing) และ 2) การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการดานการตลาด แบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

2.1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
2.1.2  ข้ันตอนการเสนอขาย 
2.1.3 ข้ันตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย 
2.1.4 ข้ันตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย 
2.1.5 ข้ันตอนการแกไขขอรองเรียน 
รายละเอียดของกิจกรรมในแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) สอบถามขอมูลจากลูกคาเพื่อใหสามารถประเมินความตองการของลูกคากอนวิเคราะหความ
เสี่ยงภัยหรือกอนใหคําแนะนําหรือทําสัญญา ขอมูลดังกลาวอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑประกัน
วินาศภัยและลักษณะของลูกคา เชน ความรูและประสบการณทางการเงิน ความตองการและสภาวะแวดลอม ความ 
สามารถในการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และประวัติความเสี่ยงภัย เปนตน 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากลูกคา ถามีขอสงสัยควรสอบถามลูกคาเพิ่มเติม 
และศึกษาคนหาขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห 

3) เขาสํารวจภัยสําหรับธุรกิจหรือลักษณะสิ่งปลูกสรางบางประเภท ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
ตองประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจภัยเขาสํารวจภัย
ใหแกลูกคา และทําเปนรายงานการสํารวจภัย เพื่อเปนขอมูลและนําไปใชในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและขอตกลง
คุมครอง เงื่อนไข ขอยกเวนและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมตอไป  

4) ใหคําแนะนําวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยใหแกลูกคาไดอยางเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกคา  
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4-22     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

 1.1 การปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ตัวแทนประกันวินาศภัยถือเปนคนกลางของบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่
ชักชวน แนะนํา เสนอขายความคุมครองใหแกลูกคา และเปนตัวกลางเชื่อมความตองการของลูกคาใหไดรับการ
ตอบสนองจากบริษัทประกันวินาศภัยใหมากที่สุด ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอลูกคาดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตอบสนองอยางกระตือรือรน ใหบริการตอลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ สม่ําเสมอ โดยไมหวังอามิสสินจางหรือ
ผลประโยชนใดๆ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการทําประกันภัย 
 1.2  การปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางซึ่งไดรับมอบหมายจาก
บริษัทประกันวินาศภัยใหทําการชักชวนลูกคา เพื่อชวยสรางภาพลักษณและขับเคลื่อนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเอง
สังกัดใหเติบโตอยางยั่งยืน ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีจึงควรปฏิบัติตอบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดดวยความ
จงรักภักดี ไมกลาวใหรายบริษัทประกันวินาศภัยใดๆ ปฏิบัติตามกรอบ กติกา ขอบังคับ ตามขอบเขต อํานาจหนาที่  
ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ตนเองสังกัดโดยเครงครัด  
 1.3 การปฏิบัติที่ดีตอตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการศึกษา 
หาความรูในวิชาชีพ ทําใหตัวเองมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตลอดเวลา สรางพฤติกรรมการใฝรู  
หมั่นศึกษา หาประสบการณเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและอาชีพ และยังสามารถ
นําไปใหบริการแกลูกคาไดเปนอยางดี  

ตัวแทนประกันวินาศภัยยังควรปฏิบัติตนตามมาตรฐานอาชีพ เปนแบบอยางที่ดีอยูในประเพณีศีลธรรมอันดีงาม 
และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี 
 1.4 การปฏิบัติที่ดีตอภาครัฐ และหนวยงานที่กํากับดูแล ตัวแทนประกันวินาศภัยเปนคนกลางในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย มีหนาที่และความรับผิดชอบตอทั้งลูกคาและผูที่เก่ียวของ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยอยางเครงครัด และเหมาะสม นอกเหนือจากการปฏิบัติตอ
หนาที่ดังกลาวแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหคนกลางในธุรกิจทําความรวมมือใน
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อรวมเสริมสรางความมั่นคงและเจริญเติบโตใหกับ
ประเทศชาติ 
 1.5 การปฏิบัติที่ดีตอคูคา ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ไมเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคูคาเปนผูเก้ือกูลใน
การประกอบธุรกิจ 
 1.6 การปฏิบัติที่ดีตอเพ่ือนรวมอาชีพ ตัวแทนประกันวินาศภัยควรปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขัน
ที่ดี ควรยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยางเสมอภาคกัน เพื่อการประกอบธุรกิจในลักษณะเก้ือกูลกัน และเปนการ
ประกอบธุรกิจซึ่งตั้งมั่นอยูภายใตศีลธรรมอันดีงาม 
 1.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ตัวแทนประกันวินาศภัยควรดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรค
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เมื่อสังคมดี ชุมชนดี จะสงผลใหการ
ประกอบอาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยอยูไดอยางยั่งยืน กิจการเติบโต และสงผลใหธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโต
ดวยเชนกัน 

 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-23 
 

ในคูมือนี้จะกลาวถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาเทานั้น สวนแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอบริษัทประกันวินาศภัย 
จะกลาวในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) และแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ตอบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของจะกลาวถึงในคูมือหลักสูตรการตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยคร้ังที่ 2 (ตว. 2) และ 
3 (ตว. 3) ตามลําดับ  

 

2. แนวทางการปฏิบัติท่ีดีตอลูกคาของตัวแทนประกันวินาศภัย  
ตัวแทนประกันวินาศภัย ซึ่งถือเปนผูกระทําการแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ทําหนาที่ชักชวน แนะนํา และ

เสนอขายความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยประเภทตางๆ แกประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตัวแทนประกันวินาศภัยตอง
มีความรับผิดชอบตอลูกคา ดวยการใหบริการ และดําเนินการใดๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา งานหลักของ 
ตัวแทนประกันวินาศภัยในการปฏิบัติที่ดีตอลูกคาในการใหบริการมี 2 งานหลัก ไดแก 1) การบริการดานการตลาด 
(Marketing) และ 2) การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน (Claims)  
 2.1 การบริการดานการตลาด แบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 

2.1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย 
2.1.2  ข้ันตอนการเสนอขาย 
2.1.3 ข้ันตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย 
2.1.4 ข้ันตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย 
2.1.5 ข้ันตอนการแกไขขอรองเรียน 
รายละเอียดของกิจกรรมในแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

  2.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงภัย เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) สอบถามขอมูลจากลูกคาเพื่อใหสามารถประเมินความตองการของลูกคากอนวิเคราะหความ
เสี่ยงภัยหรือกอนใหคําแนะนําหรือทําสัญญา ขอมูลดังกลาวอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑประกัน
วินาศภัยและลักษณะของลูกคา เชน ความรูและประสบการณทางการเงิน ความตองการและสภาวะแวดลอม ความ 
สามารถในการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และประวัติความเสี่ยงภัย เปนตน 

2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากลูกคา ถามีขอสงสัยควรสอบถามลูกคาเพิ่มเติม 
และศึกษาคนหาขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห 

3) เขาสํารวจภัยสําหรับธุรกิจหรือลักษณะสิ่งปลูกสรางบางประเภท ซึ่งตัวแทนประกันวินาศภัย
ตองประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อมอบหมายใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจภัยเขาสํารวจภัย
ใหแกลูกคา และทําเปนรายงานการสํารวจภัย เพื่อเปนขอมูลและนําไปใชในการพิจารณาความเสี่ยงภัยและขอตกลง
คุมครอง เงื่อนไข ขอยกเวนและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมตอไป  

4) ใหคําแนะนําวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยใหแกลูกคาไดอยางเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยงภัย
ของลูกคา  
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4-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคาแตละราย รวมถึง
ควรรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยทําการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและทําการตลาดโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของลูกคา  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวน อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยแตละประเภทของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด และของตางบริษัทประกันวินาศภัย  

7) ชี้แจงเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยใหลูกคาทราบโดยไมปกปด 
และตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง และตองมั่นใจวาขอมูลที่จะนําเสนอนั้นถูกตอง ชัดเจน และไมมีการชักนําในทางที่ผิด  

8) เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูลที่ลูกคาตองการใหเปนความลับควรถือเปนความลับ 
ลูกคาควรไดรับแจงวาขอมูลใดอาจจะตองมีการเปดเผย และตอใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม 

2) ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหชัดแจงเพื่อมุงหวังใหมีการประกันภัย 

3) ไมใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปนสาระ 
สําคัญซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 

4) ไมเสนอลดคาบําเหน็จเพื่อเปนการจูงใจลูกคาใหทําประกันวินาศภัย 

5) ไมเสนอขายดวยการกลาวรายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน 

6) ไมทําการโฆษณาเกินความจริง หรือโออวด หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญแหง
กรมธรรมประกันภัย 

7) การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย5

6 

(1)  แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ
เสนอขาย และตองแจงวัตถุประสงคในการติดตอกับลูกคาอยางชัดเจน แจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
เทานั้น หากลูกคาไมประสงคจะซื้อตัวแทนประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันท ี

(2)  อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดเทานั้น พรอมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครองและสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย จํานวนเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
และคําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจ ในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย 

(3)  แนะนําใหลูกคาทําประกันภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ชําระเบี้ยประกันภัย  

 
 
 
 
 

                                                           
6 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัยและการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการออก
กรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยและการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทน โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-25 
 

(4)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และตองแสดงหนังสือมอบอํานาจ
ใหรับชําระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยดวยทกุคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
และสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกลูกคา  

(5)  ใหขอมูลที่ชัดเจนตอลูกคากอนและหลังการขาย และตองมั่นใจวาคําแนะนําที่ใหลูกคามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกคา และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ไมเหมาะ
กับความตองการของลูกคา 

(6)  นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากลูกคาไปยังบริษัทประกันวินาศภัย โดยทันทีและตองมี
นโยบายและข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองเงินของลูกคาดังกลาว เพื่อผลประโยชนของลูกคา เชน มีการแยก
บัญชีของลูกคาจากบัญชีสวนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการ
เก็บรักษาสมุดคูฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เปนตน 

2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

2) ขอคํายืนยันจากลูกคาอีกคร้ัง โดยการโทรศัพทไปหาลูกคา หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
ซ่ึงตองกระทําภายใน 7 วันนับแตวันที่สงกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคา และกระทําดวยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจงเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ใหลูกคาทราบดวย สําหรับ
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท และการเสนอขายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

5) ตรวจสอบความถูกตองของกรมธรรมประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุมครอง 
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยนั้น หากมีขอมูลตองแกไขตองรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด พรอมแจงใหลูกคาทราบรายละเอียดการแกไขดวย 

6) จัดสงกรมธรรมประกันภัยดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และตรงกับความตองการของลูกคา 
7) จัดใหมีกระบวนการแจงเตือนแกลูกคา หรือผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิก เมื่อไดดําเนินการ

สงกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองพรอมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยแตละประเภทใหลูกคาทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ใหบริการตามกรมธรรมประกันภัยอยางเหมาะสมจนกวาจะบรรลุหนาที่ที่กําหนดภายใต
กรมธรรมประกันภัย เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหวางที่สัญญายังไมหมดอายุตอผูเอาประกันภัย 
เปดเผยขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอผูเอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกคาในระหวางปกรมธรรมประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง ตองตรวจสอบความเหมาะสมความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย และแจงการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อทําการสลักหลังกรมธรรมประกันภัย  

 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-24     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

5) คัดเลือกผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคาแตละราย รวมถึง
ควรรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยทําการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยและทําการตลาดโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของลูกคา  

6) ศึกษาและเปรียบเทียบเงื่อนไข ความคุมครอง ขอยกเวน อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ
ประกันวินาศภัยแตละประเภทของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด และของตางบริษัทประกันวินาศภัย  

7) ชี้แจงเงื่อนไขความคุมครอง ขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยใหลูกคาทราบโดยไมปกปด 
และตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง และตองมั่นใจวาขอมูลที่จะนําเสนอนั้นถูกตอง ชัดเจน และไมมีการชักนําในทางที่ผิด  

8) เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูลที่ลูกคาตองการใหเปนความลับควรถือเปนความลับ 
ลูกคาควรไดรับแจงวาขอมูลใดอาจจะตองมีการเปดเผย และตอใคร 
  2.1.2 ขั้นตอนการเสนอขาย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ไมชักชวนใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยอ่ืน เพื่อมาซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม 

2) ไมใหขอความที่เปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหชัดแจงเพื่อมุงหวังใหมีการประกันภัย 

3) ไมใหคําแนะนําซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือละเวนการเปดเผยขอมูลอันเปนสาระ 
สําคัญซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิด 

4) ไมเสนอลดคาบําเหน็จเพื่อเปนการจูงใจลูกคาใหทําประกันวินาศภัย 

5) ไมเสนอขายดวยการกลาวรายทับถมบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน หรือตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน 

6) ไมทําการโฆษณาเกินความจริง หรือโออวด หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญแหง
กรมธรรมประกันภัย 

7) การเสนอขายกรมธรรมประกันภัย5

6 

(1)  แจงชื่อตัว ชื่อสกุล พรอมทั้งแสดงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยทุกคร้ังที่มีการ
เสนอขาย และตองแจงวัตถุประสงคในการติดตอกับลูกคาอยางชัดเจน แจงวาเปนการเสนอขายกรมธรรมประกันภัย
เทานั้น หากลูกคาไมประสงคจะซื้อตัวแทนประกันวินาศภัยควรยุติการขายทันที 

(2)  อธิบายเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยที่เสนอขายโดยใชเอกสารประกอบการเสนอขายที่
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดเทานั้น พรอมสรุปเงื่อนไขทั่วไป ผลประโยชนตาม
กรมธรรมประกันภัยและขอยกเวนความคุมครองและสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย จํานวนเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 
และคําเตือนใหผูมุงหวังศึกษา อาน และทําความเขาใจ ในขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย 

(3)  แนะนําใหลูกคาทําประกันภัยใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยและความสามารถในการ
ชําระเบี้ยประกันภัย  

 
 
 
 
 

                                                           
6 ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม

ประกันภัยและการปฏิบัติหนาที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 และเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการออก
กรมธรรมประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยและการชดใชเงิน หรือคาสินไหมทดแทน โดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-25 
 

(4)  ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย และตองแสดงหนังสือมอบอํานาจ
ใหรับชําระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันวินาศภัยดวยทกุคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทประกันวินาศภัย 
และสงมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถวนใหแกลูกคา  

(5)  ใหขอมูลที่ชัดเจนตอลูกคากอนและหลังการขาย และตองมั่นใจวาคําแนะนําที่ใหลูกคามี
คุณภาพ และปฏิบัติตามความคาดหวังของลูกคา และลดความเสี่ยงจากการขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่ไมเหมาะ
กับความตองการของลูกคา 

(6)  นําสงเบี้ยประกันภัยที่ไดรับจากลูกคาไปยังบริษัทประกันวินาศภัย โดยทันทีและตองมี
นโยบายและข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองเงินของลูกคาดังกลาว เพื่อผลประโยชนของลูกคา เชน มีการแยก
บัญชีของลูกคาจากบัญชีสวนตัวของคนกลางประกันภัย มีระบบการเงินและการควบคุมการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการ
เก็บรักษาสมุดคูฝาก ประวัติ และการตรวจสอบ เปนตน 

2.1.3 ขั้นตอนการยืนยันและจัดสงกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

2) ขอคํายืนยันจากลูกคาอีกคร้ัง โดยการโทรศัพทไปหาลูกคา หรือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 
ซึ่งตองกระทําภายใน 7 วันนับแตวันที่สงกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคา และกระทําดวยความเต็มใจ สุภาพ และ
จริงใจ  

3) แจงเร่ืองสิทธิขอยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ใหลูกคาทราบดวย สําหรับ
การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางโทรศัพท และการเสนอขายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

4) ออกเอกสารเพื่อยืนยันการรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนลายลักษณอักษรดวยความ
รวดเร็ว และถูกตอง 

5) ตรวจสอบความถูกตองของกรมธรรมประกันภัย และแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุมครอง 
ขอยกเวนตามกรมธรรมประกันภัยไปพรอมกับกรมธรรมประกันภัยนั้น หากมีขอมูลตองแกไขตองรีบประสานงานไปยัง
บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัด พรอมแจงใหลูกคาทราบรายละเอียดการแกไขดวย 

6) จัดสงกรมธรรมประกันภัยดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และตรงกับความตองการของลูกคา 
7) จัดใหมีกระบวนการแจงเตือนแกลูกคา หรือผูไดรับความคุมครองหรือสมาชิก เมื่อไดดําเนินการ

สงกรมธรรมประกันภัยหรือหนังสือรับรองพรอมอธิบายรูปแบบ เงื่อนไข ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยแตละประเภทใหลูกคาทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 

8) ใหบริการตามกรมธรรมประกันภัยอยางเหมาะสมจนกวาจะบรรลุหนาที่ที่กําหนดภายใต
กรมธรรมประกันภัย เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสัญญาระหวางที่สัญญายังไมหมดอายุตอผูเอาประกันภัย 
เปดเผยขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอผูเอาประกันภัย 

9) ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงภัยของลูกคาในระหวางปกรมธรรมประกันภัย หากความเสี่ยงภัย
ของลูกคามีการเปลี่ยนแปลง ตองตรวจสอบความเหมาะสมความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย และแจงการ
เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อทําการสลักหลังกรมธรรมประกันภัย  
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4-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

  2.1.4 ขั้นตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ตอลูกคา ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกตอง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัย พรอมการตรวจสอบ
ความถูกตองของประวัติความเสียหายของลูกคา (ถามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัทประกัน
วินาศภัยที่รับประกันภัย  

2) ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดที่เปลีย่นแปลงไปจากกรมธรรมประกันภัย 
3) ประสานงานขอขอมูลความเสี่ยงภัยในปจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพยสิน หรือการเปลี่ยน-

แปลงที่มีผลตอกรมธรรมประกันภัยกับลูกคา เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนความคุมครอง เงื่อนไข ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุมครองใหมที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหแกผูเอาประกันภัยทราบ พิจารณาความคุมครอง เงื่อนไข 
ขอยกเวนใหม พรอมคาเบี้ยประกันภัยใหม 

5) จัดสงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคาลวงหนา และจัดทําสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถามี) พรอมติดตอลูกคาเพื่อแจงรายละเอียดในใบเตือนตออายุ แนะนํา และรับฟงความตองการของลูกคาดวยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแกไขขอรองเรียน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดใน
ดานการใหบริการตามกรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหขอมูลผูเอาประกันภัยอยางตอเนื่อง การจัดการ
การจายคาสินไหมทดแทนตอผูเอาประกันภัย และการจัดการเร่ืองรองเรียนของผูเอาประกันภัย 

2) มีการรับขอรองเรียนจากลูกคา หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายดวยความยุติธรรม 
โปรงใส ใสใจ และดําเนินการดวยความรวดเร็วทั้งการประสานงานแกไข และการติดตอกลับไปยังลูกคา 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคา และติดตามผลอยูเสมอ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
การใหบริการในระหวางปกรมธรรมประกันภัย  

4) นําขอรองเรียนของลูกคามาปรับปรุงการใหบริการของตนเองอยูเสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกคาใหคําแนะนํา 

5) ใหความสําคัญกับผลประโยชนของลูกคามากกวาผลประโยชนของตนเองทุกคร้ัง และให 
บริการดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลประโยชนใดๆ  
 2.2 การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) นําเสนอกระบวนการ ข้ันตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และการรับเร่ืองรองเรียนใหแกลูกคา
ทราบเปนลายลักษณอักษร 

2) จัดทําทะเบียนบันทึกการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาอยางเปนระบบเพื่อชวยใหสามารถ
คนหา ตรวจสอบ หรือทราบจํานวนสถิติและประวัติของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาแตละราย ไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 
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3) แจงการเรียกรองใหบริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุด เปนการปกปองผลประโยชน
ใหแกลูกคา 

4) จัดหาเอกสารที่เก่ียวของใหครบถวน และกอนที่จะจัดสงเอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตรวจสอบรายละเอียด ขอมูลที่ลูกคาและผูรับประโยชนกรอกในแบบฟอรมการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนวาถูกตอง ครบถวนและสมบูรณหรือไม รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารใหครบถวน ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประโยชนที่ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนควรจะไดรับ ดวยการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรมประกันภัยไมวาจะเปนความคุมครอง ขอยกเวน หรือเงื่อนไขตางๆ รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ที่เปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

6) เขาเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนแทนลูกคา แจงผลการเจรจาใหลูกคาทราบ พรอมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใชคาสินไหมทดแทน 

7) เขามาใหคําแนะนํา ข้ันตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวของในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ  

แนวทางปฎิบัติที่ดีตอลูกคาที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนเพียงมาตรฐานข้ันต่ําของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงตองปฏิบัติตอลูกคาเทานั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีขางตนแลว ตัวแทนประกัน
วินาศภัยพึงตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

�� 0.indd   172 4/10/2563 BE   3:29 PM



 

4-26     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

  2.1.4 ขั้นตอนการตออายุกรมธรรมประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ตอลูกคา ดังนี้  

1) ตรวจสอบความถูกตอง การเปลี่ยนแปลงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัย พรอมการตรวจสอบ
ความถูกตองของประวัติความเสียหายของลูกคา (ถามี) และประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบริษัทประกัน
วินาศภัยที่รับประกันภัย  

2) ประสานงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดที่เปลีย่นแปลงไปจากกรมธรรมประกันภัย 
3) ประสานงานขอขอมูลความเสี่ยงภัยในปจจุบัน หรือรายละเอียดทรัพยสิน หรือการเปลี่ยน-

แปลงที่มีผลตอกรมธรรมประกันภัยกับลูกคา เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนความคุมครอง เงื่อนไข ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดความคุมครองใหมที่เหมาะสม 

4) ชี้แจงรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหแกผูเอาประกันภัยทราบ พิจารณาความคุมครอง เงื่อนไข 
ขอยกเวนใหม พรอมคาเบี้ยประกันภัยใหม 

5) จัดสงใบเตือนตออายุกรมธรรมประกันภัยใหแกลูกคาลวงหนา และจัดทําสรุปการเปลี่ยนแปลง 
(ถามี) พรอมติดตอลูกคาเพื่อแจงรายละเอียดในใบเตือนตออายุ แนะนํา และรับฟงความตองการของลูกคาดวยความ
เต็มใจ  
  2.1.5 ขั้นตอนการแกไขขอรองเรียน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีตอลูกคา 
ดังนี้  

1) ตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเองสังกัดใน
ดานการใหบริการตามกรมธรรมประกันภัย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหขอมูลผูเอาประกันภัยอยางตอเนื่อง การจัดการ
การจายคาสินไหมทดแทนตอผูเอาประกันภัย และการจัดการเร่ืองรองเรียนของผูเอาประกันภัย 

2) มีการรับขอรองเรียนจากลูกคา หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายดวยความยุติธรรม 
โปรงใส ใสใจ และดําเนินการดวยความรวดเร็วทั้งการประสานงานแกไข และการติดตอกลับไปยังลูกคา 

3) มีการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคา และติดตามผลอยูเสมอ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
การใหบริการในระหวางปกรมธรรมประกันภัย  

4) นําขอรองเรียนของลูกคามาปรับปรุงการใหบริการของตนเองอยูเสมอ และแสดงความขอบคุณ
ทุกคร้ังที่ลูกคาใหคําแนะนํา 

5) ใหความสําคัญกับผลประโยชนของลูกคามากกวาผลประโยชนของตนเองทุกคร้ัง และให 
บริการดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลประโยชนใดๆ  
 2.2 การบริการดานการจัดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตัวแทนประกันวินาศภัยควรมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีตอลูกคา ดังนี้  

1) นําเสนอกระบวนการ ข้ันตอนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และการรับเร่ืองรองเรียนใหแกลูกคา
ทราบเปนลายลักษณอักษร 

2) จัดทําทะเบียนบันทึกการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาอยางเปนระบบเพื่อชวยใหสามารถ
คนหา ตรวจสอบ หรือทราบจํานวนสถิติและประวัติของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนของลูกคาแตละราย ไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 
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3) แจงการเรียกรองใหบริษัทประกันวินาศภัยประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุด เปนการปกปองผลประโยชน
ใหแกลูกคา 

4) จัดหาเอกสารที่เก่ียวของใหครบถวน และกอนที่จะจัดสงเอกสารการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 
ตัวแทนประกันวินาศภัยตองตรวจสอบรายละเอียด ขอมูลที่ลูกคาและผูรับประโยชนกรอกในแบบฟอรมการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนวาถูกตอง ครบถวนและสมบูรณหรือไม รวมถึงการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารใหครบถวน ตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 

5) ชี้แจงสิทธิประโยชนที่ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนควรจะไดรับ ดวยการอธิบายและชี้แจง
รายละเอียดกรมธรรมประกันภัยไมวาจะเปนความคุมครอง ขอยกเวน หรือเงื่อนไขตางๆ รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัย ที่เปนประโยชนตอผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชน 

6) เขาเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนแทนลูกคา แจงผลการเจรจาใหลูกคาทราบ พรอมรายละเอียดการ
ตกลงการชดใชคาสินไหมทดแทน 

7) เขามาใหคําแนะนํา ข้ันตอน วิธีการ และเอกสารที่เก่ียวของในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนการระงับ 
ขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ  

แนวทางปฎิบัติที่ดีตอลูกคาที่ไดกลาวมาแลวขางตน เปนเพียงมาตรฐานข้ันต่ําของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ตัวแทน
ประกันวินาศภัยพึงตองปฏิบัติตอลูกคาเทานั้น ดังนั้น นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีขางตนแลว ตัวแทนประกัน
วินาศภัยพึงตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่ 4.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทน

ประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) คร้ังที่ 2 (ตว. 2) และคร้ังที่ 3 (ตว. 3) มีหัวขอกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนของเนื้อหา จะกลาวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไวคูมือละ 2 ประการ 

คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 1 2 และ 3 
คูมือหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 4 และ 5 
สวนคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 2 (ตว. 2) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณ 
ขอ 6 และ 7 และคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกลาวถึงหลักจรรยา-
บรรณขอ 8 และ 9 

 

กรณีศึกษาท่ี 1 เก็บเบ้ียประกันภัยไมนําสงบริษัทประกันภัย  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและการ
กระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ความเปนมา: นายณรงคเจาของรานกาแฟตกลงทํากรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยพรอมชําระ
เบี้ยประกันภัยใหกับนายมานะซึ่งเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตนาย
มานะนําเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวไปใชหมุนเวียนในธุรกิจของตนเองกอน เนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ ใหเครดิต 30 
วัน เมื่อครบ 30 วัน นายมานะจึงนําเบี้ยประกันภัยดังกลาวชําระใหแกบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายมานะผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย
มาแลวไมนําสงบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันที 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรตองมีความซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยตองนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันทีที่ไดรับชําระจากผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 กระทําผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและ 
การกระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
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ความเปนมา: นายกิตติเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีความสามารถในการหาประกันวินาศภัยไดตรงตามเปาหมายของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ตอเนื่องตลอด รวมทั้งยังใหบริการที่ดีแกลูกคาอยางสม่ําเสมอจนไดรับคําชมจากลูกคามาโดยตลอด และได
ชื่อวาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยดีเดน แมจะมีนิสัยเจาชู และชอบดื่มเหลา แตนายกิตติก็ไมเคยกอความเสียหายใดๆ 
ใหแกลูกคาและผูที่เก่ียวของ  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายกิตติผิดจรรยาบรรณ เพราะนายกิตติมีนิสัยเจาชู เปนการไมประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี และ ศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นอกเหนือจากการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ  
ใสใจแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยตองประพฤติตนอยูในประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ดํารงตนใหปรากฏเปนที่
ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 
ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 การอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายสมชาย ประสงคจะเปนตวัแทนประกันวินาศภัย และสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย
ไดและเขารับการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด จึงมายื่นคําขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนเรียบรอยแลว นายสมชายจึงทําการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอ
ลูกคาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งใกลครบระยะเวลา 1 ป ซึ่งใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของนายสมชายใกล 
สิ้นอายุ นายสมชายตองเขารับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย แตนายสมชายเห็นวา
เสียเวลาการประกอบอาชีพ จึงปลอยใบอนุญาตขาดตออายุ  

ประเด็นปญหา: การกระทําเชนนี้ถือวานายสมชายผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 6

7 
เพราะไมเขารับการอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ไมปฏิบัติตนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ไมพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยควรพัฒนาตัวเองใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องและเขา
รับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยอยางตอเนื่องเชนกัน นอกเหนือจากนี้ ตัวแทน
ประกันวินาศภัยควรเขารับการอบรมในหลักสูตรดานอ่ืนๆ เชน หลักสูตรเก่ียวกับทักษะการพูดการนําเสนอ หรือใน
เร่ืองเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เปนตน รวมถึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 ประกาศสํานักงาน คปภ. เร่ือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอรับและขอตอ

อายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-28     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

เรื่องที่ 4.5  
กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ 
ของตัวแทนประกันวินาศภัย 

   
 
คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) และหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทน

ประกันวินาศภัยคร้ังที่ 1 (ตว. 1) คร้ังที่ 2 (ตว. 2) และคร้ังที่ 3 (ตว. 3) มีหัวขอกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัยเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความครอบคลุมและไมใหเกิดความ
ซ้ําซอนของเนื้อหา จะกลาวถึงกรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการของตัวแทนประกันวินาศภัย
ไวคูมือละ 2 ประการ 

คูมือหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย (ตว. 0) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 1 2 และ 3 
คูมือหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 1 (ตว. 1) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณขอ 4 และ 5 
สวนคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 2 (ตว. 2) จะกลาวถึงหลักจรรยาบรรณ 
ขอ 6 และ 7 และคูมือหลักสูตรขอตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย คร้ังที่ 3 (ตว. 3) จะกลาวถึงหลักจรรยา-
บรรณขอ 8 และ 9 

 

กรณีศึกษาท่ี 1 เก็บเบ้ียประกันภัยไมนําสงบริษัทประกันภัย  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและการ
กระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 

ความเปนมา: นายณรงคเจาของรานกาแฟตกลงทํากรมธรรมประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยูอาศัยพรอมชําระ
เบี้ยประกันภัยใหกับนายมานะซึ่งเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) แตนาย
มานะนําเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวไปใชหมุนเวียนในธุรกิจของตนเองกอน เนื่องจากเห็นวาบริษัทฯ ใหเครดิต 30 
วัน เมื่อครบ 30 วัน นายมานะจึงนําเบี้ยประกันภัยดังกลาวชําระใหแกบริษัทรุงโรจนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายมานะผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย
มาแลวไมนําสงบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันที 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรตองมีความซื่อสัตยตอผูเอาประกันภัยและบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยตองนําสงเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัทประกันวินาศภัยโดยทันทีที่ไดรับชําระจากผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 กระทําผิดประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม  
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 1 ประพฤติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมมีพฤติกรรมและ 
การกระทําการใดๆ ใหไดรับความเสียหายทางดานการเงิน และผิดหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-29 
 

ความเปนมา: นายกิตติเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่มีความสามารถในการหาประกันวินาศภัยไดตรงตามเปาหมายของบริษัทยิ่งยงประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ตอเนื่องตลอด รวมทั้งยังใหบริการที่ดีแกลูกคาอยางสม่ําเสมอจนไดรับคําชมจากลูกคามาโดยตลอด และได
ชื่อวาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยดีเดน แมจะมีนิสัยเจาชู และชอบดื่มเหลา แตนายกิตติก็ไมเคยกอความเสียหายใดๆ 
ใหแกลูกคาและผูที่เก่ียวของ  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายกิตติผิดจรรยาบรรณ เพราะนายกิตติมีนิสัยเจาชู เปนการไมประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี และ ศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม 

แนวทางปฏิบัติที่ดี: นอกเหนือจากการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่เต็มใจใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ  
ใสใจแลว ตัวแทนประกันวินาศภัยตองประพฤติตนอยูในประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ดํารงตนใหปรากฏเปนที่
ประจักษ ไดรับการยอมรับจากบุคลากรรวมอาชีพ สาธารณชน และเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี 
ชื่อเสียง ในฐานะตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี เพื่อสงเสริมวิชาชีพประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 การอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายสมชาย ประสงคจะเปนตวัแทนประกันวินาศภัย และสอบความรูเก่ียวกับการประกันวินาศภัย
ไดและเขารับการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด จึงมายื่นคําขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาต
ตัวแทนประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนเรียบรอยแลว นายสมชายจึงทําการเสนอขายผลิตภัณฑประกันวินาศภัยตอ
ลูกคาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งใกลครบระยะเวลา 1 ป ซึ่งใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยของนายสมชายใกล 
สิ้นอายุ นายสมชายตองเขารับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย แตนายสมชายเห็นวา
เสียเวลาการประกอบอาชีพ จึงปลอยใบอนุญาตขาดตออายุ  

ประเด็นปญหา: การกระทําเชนนี้ถือวานายสมชายผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 6

7 
เพราะไมเขารับการอบรมตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ไมปฏิบัติตนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ไมพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยควรพัฒนาตัวเองใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่องและเขา
รับการอบรมในหลักสูตรตออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยอยางตอเนื่องเชนกัน นอกเหนือจากนี้ ตัวแทน
ประกันวินาศภัยควรเขารับการอบรมในหลักสูตรดานอ่ืนๆ เชน หลักสูตรเก่ียวกับทักษะการพูดการนําเสนอ หรือใน
เร่ืองเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน เปนตน รวมถึงตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 ประกาศสํานักงาน คปภ. เร่ือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผูขอรับและขอตอ

อายุใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 
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4-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 4 การพัฒนาความรู 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายพงษเดชเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญการประกันวินาศภัยทุกประเภท 
ซึ่งเปนเพื่อนกับนางปรียา ตอมานางปรียาตองการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองบานอยูอาศัยของตน  
แตนางปรียาทราบวาบริษัทประกันวนิาศภัยหลายบริษัทมีการออกแบบความคุมครองแบบแพคเก็จใหกับที่อยูอาศัย ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมและมีความคุมครองที่หลากหลาย ไมวาจะเปนประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม 
ซึ่งเห็นวาเหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของตน จึงขอใหนายพงษเดชนําเสนอการประกันภัยดังกลาว แตดวยบริษัทประกัน
วินาศภัยที่นายพงษเดชสังกัดอยูไมมีผลิตภัณฑประกันวินาศภัยดังกลาว และนายพงษเดชก็ไมมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมๆ ดังกลาว นายพงษเดชจึงทําการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยใหกับนางปรียา 
และแจงนางปรียาวาความคุมครองนี้ก็เพียงพอแลวกับการเสี่ยงภัยของนางปรียา และเบี้ยประกันภัยก็ถูกกวาดวย  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายพงษเดชผิดจรรยาบรรณ เปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไมมีความ
พยายามในการใหบริการลูกคา ไมพยายามหาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคา และ 
ไมพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการไมพยายามศึกษาและหมั่นเรียนรูเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย
ใหมๆ เพื่ออธิบายตอลูกคาใหเกิดความเขาใจ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยทีด่ีตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลายและความรูอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับอาชีพของตน ปจจุบันผลิตภัณฑประกันวินาศภัยไดพัฒนา และเปลี่ยน-
แปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลาย สามารถอธิบายใหลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และตองสามารถอธิบายให
ลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ทั้งในดานความคุมครอง เงื่อนไข ขอกําหนดในกรมธรรม
ประกันวินาศภัย เสนอแนะวากรมธรรมประเภทไหนเหมาะสมกับลูกคาทั้งดานราคา และความคุมครอง  

 

กรณีศึกษาท่ี 5 ยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายวีระเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) มาแลว 6 ป 
ตอมาไดยายไปเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ นายวีระไดชักชวนผูเอา
ประกันภัยที่เปนลูกคาเกาของตนใหยกเลิกกรมธรรมประกันภัยของบริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อมา 
ซื้อกับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยใหเหตุผลแกผูเอาประกันภัยวาจะไดใหบริการตอไปอยางตอเนื่อง 
ความคุมครองมีความหลากหลายมากข้ึน และจายเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง 
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ประเด็นปญหา: การกระทําของนายวีระผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยฉบับเดิมมาทําฉบับใหม เพราะเบี้ยประกันภัยคืนที่ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิกเอง จะมีจํานวนนอยกวา
กรณีบริษัทประกันภัยเปนผูบอกเลิก ทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยเดิม
เพื่อซื้อกรมธรรมประกันภัยใหม ไมวาตัวแทนประกันวินาศภัยจะยายไปอยูบริษัทประกันภัยใดก็ตาม เนื่องจากผูเอา
ประกันภัยเสียประโยชน และตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรชี้แจงและใหคําแนะนําผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิของ 
ผูเอาประกันภัยเพื่อรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 6 ผลประโยชนทับซอน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายอนุชาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและเปนเจาของอูซอมรถที่มีมาตรฐานสูง อีกทั้งเปน
ตัวแทนจําหนายอะไหลรถยนตของแทและมีคุณภาพ นายอนุชามักแนะนําใหผูเอาประกันภัยที่ทําประกันภัยรถยนต 
กับตน นํารถยนตเขาซอมในอูตนเองทุกคัน และแจงกับลูกคาวาอูของตนเองมีความเชี่ยวชาญซอมรถยนตทุกรุน  
ซึ่งความจริงพนักงานของนายอนุชาไมมีความเชี่ยวชาญในการซอมรถยนตทุกรุน  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายอนุชาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากมีผลประโยชนทับซอน และยึดถือประโยชน
ของตนเองมากกวาประโยชนของลูกคาที่จะไดรับ แนะนําลูกคามาซอมรถอูตนเองโดยไมใหคําแนะนําในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองรักษาผลประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัย และบริษัท
ประกันวินาศภัย ไมยึดถือผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชนของลูกคา พรอมปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตองไมมีผลประโยชนทับซอน ควรใหคําแนะนําลูกคาตามความจริงและลูกคาเปนผูตัดสินใจบนขอมูลที่ถูกตอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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4-30     คูมือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 4 การพัฒนาความรู 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 2 พัฒนาความรู ทักษะ ใหเทาทันกับความเสี่ยง และปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาและธํารงวิชาชีพอยูเสมอ 

ความเปนมา: นายพงษเดชเปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญการประกันวินาศภัยทุกประเภท 
ซึ่งเปนเพื่อนกับนางปรียา ตอมานางปรียาตองการซื้อผลิตภัณฑประกันวินาศภัยเพื่อคุมครองบานอยูอาศัยของตน  
แตนางปรียาทราบวาบริษัทประกันวนิาศภัยหลายบริษัทมีการออกแบบความคุมครองแบบแพคเก็จใหกับที่อยูอาศัย ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมและมีความคุมครองที่หลากหลาย ไมวาจะเปนประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม 
ซึ่งเห็นวาเหมาะสมกับการเสี่ยงภัยของตน จึงขอใหนายพงษเดชนําเสนอการประกันภัยดังกลาว แตดวยบริษัทประกัน
วินาศภัยที่นายพงษเดชสังกัดอยูไมมีผลิตภัณฑประกันวินาศภัยดังกลาว และนายพงษเดชก็ไมมีความรูเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหมๆ ดังกลาว นายพงษเดชจึงทําการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยใหกับนางปรียา 
และแจงนางปรียาวาความคุมครองนี้ก็เพียงพอแลวกับการเสี่ยงภัยของนางปรียา และเบี้ยประกันภัยก็ถูกกวาดวย  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายพงษเดชผิดจรรยาบรรณ เปนตัวแทนประกันวินาศภัยที่ไมมีความ
พยายามในการใหบริการลูกคา ไมพยายามหาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของลูกคา และ 
ไมพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการไมพยายามศึกษาและหมั่นเรียนรูเก่ียวกับผลิตภัณฑประกันวินาศภัย
ใหมๆ เพื่ออธิบายตอลูกคาใหเกิดความเขาใจ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยทีด่ีตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลายและความรูอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับอาชีพของตน ปจจุบันผลิตภัณฑประกันวินาศภัยไดพัฒนา และเปลี่ยน-
แปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวแทนประกันวินาศภัยจึงตองพัฒนาตนเองใหมีความรูดานผลิตภัณฑประกันวินาศภัยที่
หลากหลาย สามารถอธิบายใหลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย และตองสามารถอธิบายให
ลูกคาไดเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑประกันวินาศภัย ทั้งในดานความคุมครอง เงื่อนไข ขอกําหนดในกรมธรรม
ประกันวินาศภัย เสนอแนะวากรมธรรมประเภทไหนเหมาะสมกับลูกคาทั้งดานราคา และความคุมครอง  

 

กรณีศึกษาท่ี 5 ยกเลิกกรมธรรมประกันภัย 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายวีระเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) มาแลว 6 ป 
ตอมาไดยายไปเปนตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ นายวีระไดชักชวนผูเอา
ประกันภัยที่เปนลูกคาเกาของตนใหยกเลิกกรมธรรมประกันภัยของบริษัทรุงเรืองประกันภัย จํากัด (มหาชน) เพื่อมา 
ซื้อกับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยใหเหตุผลแกผูเอาประกันภัยวาจะไดใหบริการตอไปอยางตอเนื่อง 
ความคุมครองมีความหลากหลายมากข้ึน และจายเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง 

 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการใหบริการและกรณีศึกษา     4-31 
 

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายวีระผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยฉบับเดิมมาทําฉบับใหม เพราะเบี้ยประกันภัยคืนที่ผูเอาประกันภัยเปนผูบอกเลิกเอง จะมีจํานวนนอยกวา
กรณีบริษัทประกันภัยเปนผูบอกเลิก ทําใหผูเอาประกันภัยเสียประโยชน  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองไมแนะนําใหผูเอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรมประกันภัยเดิม
เพื่อซ้ือกรมธรรมประกันภัยใหม ไมวาตัวแทนประกันวินาศภัยจะยายไปอยูบริษัทประกันภัยใดก็ตาม เนื่องจากผูเอา
ประกันภัยเสียประโยชน และตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีควรชี้แจงและใหคําแนะนําผูเอาประกันภัยทราบถึงสิทธิของ 
ผูเอาประกันภัยเพื่อรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย 

 

กรณีศึกษาท่ี 6 ผลประโยชนทับซอน 
หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัยขอที่ 3 ปองกัน หลีกเลี่ยง ตระหนักในสวนไดเสีย และไมปฏิบัติการ
ใดๆ ที่อาจขัดแยงทางดานผลประโยชนโดยตรง และ/หรือที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยอ่ืน และผูที่เกี่ยวของ 

ความเปนมา: นายอนุชาเปนตัวแทนประกันวินาศภัยและเปนเจาของอูซอมรถที่มีมาตรฐานสูง อีกทั้งเปน
ตัวแทนจําหนายอะไหลรถยนตของแทและมีคุณภาพ นายอนุชามักแนะนําใหผูเอาประกันภัยที่ทําประกันภัยรถยนต 
กับตน นํารถยนตเขาซอมในอูตนเองทุกคัน และแจงกับลูกคาวาอูของตนเองมีความเชี่ยวชาญซอมรถยนตทุกรุน  
ซึ่งความจริงพนักงานของนายอนุชาไมมีความเชี่ยวชาญในการซอมรถยนตทุกรุน  

ประเด็นปญหา: การกระทําของนายอนุชาผิดจรรยาบรรณ เนื่องจากมีผลประโยชนทับซอน และยึดถือประโยชน
ของตนเองมากกวาประโยชนของลูกคาที่จะไดรับ แนะนําลูกคามาซอมรถอูตนเองโดยไมใหคําแนะนําในฐานะตัวแทน
ประกันวินาศภัยที่ดี  

แนวทางปฏิบัติที่ดี: ตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดีตองรักษาผลประโยชนของทั้งผูเอาประกันภัย และบริษัท
ประกันวินาศภัย ไมยึดถือผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชนของลูกคา พรอมปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตองไมมีผลประโยชนทับซอน ควรใหคําแนะนําลูกคาตามความจริงและลูกคาเปนผูตัดสินใจบนขอมูลที่ถูกตอง  
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รายชื่อผู้เขียน 

 

  
 
ชื่อ  อาจารย์นฤมล ดอกพิกุล 
 วุฒิ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
  วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการทั่วไป  
   สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
วุฒิ  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช้านาญการ ฝ่ายวิชาการประกันภัย  
  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
บทที่เขียน บทที่ 1 

 

 
 

ชื่อ   อาจารย์ววิัฒน์ชัย อมรกุล 
วุฒิ   น.บ. มหาวิทยาลยัรามค้าแหง 
   MPA., Roosevelt University, U.S.A. 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 2 

  
 
ชื่อ   อาจารย์ทัศนี ดวงรัตน์  
วุฒิ   ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   LLIF (Life Leadership Institute Fellow) 
ต าแหน่ง  ผู้อ้านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 3, บทที่ 4 
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ชื่อ   อาจารย์อธวิัฒน ์ศุภสวัสดิ์วัชร 
วุฒิ   ค.บ. (ศิลปศึกษา), M.S. in Ed. (Art Education) 
  M.M., ANZIIF (Snr Assoc) CIP 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
บทที่เขียน  บทที่ 4 
 
 

 

 
ชื่อ   อาจารย์งามตา เขมะจิโต  
วุฒิ   บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   (การประกันภัย) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
   บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  
   Certificate, Associateship of The Thailand Insurance  
   Institute   
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ   
บทที่เขียน  บทที่ 4 

 

 
 
ชื่อ   อาจารย์สุทิน เกษมสุข  
วุฒิ  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 RFC., International Association of Registered Financial Consultant 
 ALMI., Life Office Management Association. 
ต าแหน่ง ผู้จัดการสถาบันประกันภัยไทย 
บทที่เขียน  บทที่ 4 
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