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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 1 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1 ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัย  
  1.2 กำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำม  
  1.3 รำยกำรที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินำศภัย  
 
แนวคิด  

1.  ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัยเป็นสัญญำระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝ่ำย
ต่ำงตอบแทนกันด้วยกำรที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระเบี้ยประกันภัยให้ และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนหำกมีวินำศภัยตำมที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในอนำคต โดยมีลักษณะส ำคัญที่แตกต่ำงจำก
สัญญำทั่วไป คือ 1) เป็นสัญญำต่ำงตอบแทน 2) เป็นสัญญำเพื่อกำรเสี่ยงโชค หรือเพื่อกำรเสี่ยงภัย  
3) เป็นสัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย 4) เป็นสัญญำที่ต้องอำศัยควำมสุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง  
5) เป็นสัญญำที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเป็นจริง และ 6) เป็นสัญญำที่หน่วยงำน
ของรัฐก ำกับดูแล และต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้  เว้นแต่กรณีที่จัดเป็นคดี
ผู้บริโภค จะได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอำศัยหลักฐำนที่เป็นหนังสืออีกต่อไปแล้ว ตำมพระรำชบัญญัติวิธี
พิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

2.  กำรเกิดขึ้นของสัญญำประกันภัย ต้องอำศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของกำรเกิดขึ้นของสัญญำ  กล่ำวคือ ต้องมี
บุคคลสองฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยผู้เสนอ และฝ่ำยผู้สนอง ทั้งสองฝ่ำยต้องแสดงเจตนำผูกนิติสัมพันธ์โดยมีวัตถุ-
ประสงค์ชัดเจนเวลำเข้ำท ำสัญญำต่อกัน แต่สัญญำประกันภัยนั้นอำจสิ้นสุดลงได้ด้วยผลของกฎหมำย 
หรือผลของข้อตกลงระหว่ำงคู่สัญญำนั้นก็ได้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกันวินำศภัย มีบทบัญญัติว่ำด้วย
อำยุควำมไว้โดยเฉพำะ คือ ภำยใน 2 ปีนับจำกวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องตำมสัญญำประกันภัย อย่ำงไรก็ดี 
อำยุควำมอำจสะดุดหยุดลงได้ เม่ือเหตุตำมที่กฎหมำยก ำหนดเกิดขึ้น หรืออำยุควำมอำจสะดุดอยู่ได้ ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  

3.  สัญญำประกันภัยไม่มีแบบก ำหนดไว ้แต่ผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีเนื้อควำม
ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกันนั้น โดยกรมธรรม์ประกันวินำศภัยจะต้องประกอบด้วย รำยกำรต่ำงๆ ดังที่ได้
ก ำหนดไว้ ได้แก่ 1) วัตถุที่เอำประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) รำคำแห่งมูลประกันภัย 
ถ้ำหำกได้ก ำหนดกันไว้ 4) จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัย 5) จ ำนวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
6) ถ้ำหำกสัญญำประกันภัยมีก ำหนดเวลำ ต้องลงเวลำเริ่มต้นและเวลำสิ้นสุดไว้ด้วย  7) ชื่อหรือยี่ห้อของ
ผู้รับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอำประกันภัย 9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้ำจะพึงมี 10) วันท ำสัญญำ
ประกันภัย และ 11) สถำนที่และวันที่ได้ท ำกรมธรรม์ประกันภัย  

  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-3 
 

วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษำบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ  
  1.  อธิบำยลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัยได้  
  2.  อธิบำยกำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำมได้  
  3.  อธิบำยรำยกำรที่มีอยู่กรมธรรม์ประกันวินำศภัยได้  
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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

บทท่ี 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย               ตว. 1 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1 ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัย  
  1.2 กำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำม  
  1.3 รำยกำรที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินำศภัย  
 
แนวคิด  

1.  ลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัยเป็นสัญญำระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝ่ำย
ต่ำงตอบแทนกันด้วยกำรที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระเบี้ยประกันภัยให้ และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนหำกมีวินำศภัยตำมที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในอนำคต โดยมีลักษณะส ำคัญที่แตกต่ำงจำก
สัญญำทั่วไป คือ 1) เป็นสัญญำต่ำงตอบแทน 2) เป็นสัญญำเพื่อกำรเสี่ยงโชค หรือเพื่อกำรเสี่ยงภัย  
3) เป็นสัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย 4) เป็นสัญญำที่ต้องอำศัยควำมสุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง  
5) เป็นสัญญำที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเป็นจริง และ 6) เป็นสัญญำที่หน่วยงำน
ของรัฐก ำกับดูแล และต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้  เว้นแต่กรณีที่จัดเป็นคดี
ผู้บริโภค จะได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องอำศัยหลักฐำนที่เป็นหนังสืออีกต่อไปแล้ว ตำมพระรำชบัญญัติวิธี
พิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

2.  กำรเกิดขึ้นของสัญญำประกันภัย ต้องอำศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปของกำรเกิดขึ้นของสัญญำ  กล่ำวคือ ต้องมี
บุคคลสองฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยผู้เสนอ และฝ่ำยผู้สนอง ทั้งสองฝ่ำยต้องแสดงเจตนำผูกนิติสัมพันธ์โดยมีวัตถุ-
ประสงค์ชัดเจนเวลำเข้ำท ำสัญญำต่อกัน แต่สัญญำประกันภัยนั้นอำจสิ้นสุดลงได้ด้วยผลของกฎหมำย 
หรือผลของข้อตกลงระหว่ำงคู่สัญญำนั้นก็ได้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรประกันวินำศภัย มีบทบัญญัติว่ำด้วย
อำยุควำมไว้โดยเฉพำะ คือ ภำยใน 2 ปีนับจำกวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องตำมสัญญำประกันภัย อย่ำงไรก็ดี 
อำยุควำมอำจสะดุดหยุดลงได้ เม่ือเหตุตำมที่กฎหมำยก ำหนดเกิดขึ้น หรืออำยุควำมอำจสะดุดอยู่ได้ ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  

3.  สัญญำประกันภัยไม่มีแบบก ำหนดไว ้แต่ผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีเนื้อควำม
ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกันนั้น โดยกรมธรรม์ประกันวินำศภัยจะต้องประกอบด้วย รำยกำรต่ำงๆ ดังที่ได้
ก ำหนดไว้ ได้แก่ 1) วัตถุที่เอำประกันภัย 2) ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3) รำคำแห่งมูลประกันภัย 
ถ้ำหำกได้ก ำหนดกันไว้ 4) จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัย 5) จ ำนวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
6) ถ้ำหำกสัญญำประกันภัยมีก ำหนดเวลำ ต้องลงเวลำเริ่มต้นและเวลำสิ้นสุดไว้ด้วย  7) ชื่อหรือยี่ห้อของ
ผู้รับประกันภัย 8) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอำประกันภัย 9) ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้ำจะพึงมี 10) วันท ำสัญญำ
ประกันภัย และ 11) สถำนที่และวันที่ได้ท ำกรมธรรม์ประกันภัย  

  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-3 
 

วัตถุประสงค์  
  เมื่อศึกษำบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ  
  1.  อธิบำยลักษณะส ำคัญของสัญญำประกันภัยได้  
  2.  อธิบำยกำรเกิดและกำรสิ้นสุดของสัญญำประกันภัย และอำยุควำมได้  
  3.  อธิบำยรำยกำรที่มีอยู่กรมธรรม์ประกันวินำศภัยได้  
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 1.1  
ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัย 
   
  
 สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝ่ำยต่ำงตอบแทนกันด้วย
กำรที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระเบี้ยประกันภัยให้ และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หำกมีวินำศภัย 
หรือเหตุอย่ำงอื่นตำมที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในอนำคต โดยมีลักณะส ำคัญ กล่ำวคือ 1) เป็นสัญญำต่ำงตอบแทน 2) เป็น
สัญญำเพื่อกำรเสี่ยงโชค หรือเพื่อกำรเสี่ยงภัย 3) เป็นสัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย 4) เป็นสัญญำที่ต้อง
อำศัยควำมสุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง 5) เป็นสัญญำที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเป็นจริง และ 6) เป็น
สัญญำที่หน่วยงำนของรัฐก ำกับดูแล และต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 
 
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 861 กับมำตรำ 862 บัญญัติไว้เกี่ยวกับคู่สัญญำประกันภัยซึ่งมี
หน้ำที่ต่ำงตอบแทนซึ่งกันและกันไว้ ดังนี้  
  “มาตรา 861 อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง
ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย”  
  “มาตรา 862 ตามข้อความในลักษณะนี้ 

ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ 

ค าว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ 
อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้” 

  กล่ำวคือ สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำสองฝ่ำยระหว่ำงผู้เอำประกันภัยฝ่ำยหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง 
โดยฝ่ำยผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ช ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ฝ่ำยผู้รับประกันภัย และโดยที่ฝ่ำยผู้รับประกันภัยก็มีหน้ำที่
ต่ำงตอบแทนด้วยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี หำกว่ำมีวินำศภัย
ดังที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในระหว่ำงที่สัญญำประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู่  
 
2. เป็นสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
  เนื่องจำกกำรเสี่ยงโชค หรือกำรเสี่ยงภัย หมำยถึง ควำมไม่แน่นอน สัญญำประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่
อำศัยเหตุกำรณ์ในอนำคต อันไม่แน่นอนมำก ำหนดเป็นเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 861 ข้ำงต้น โดยจะให้ควำมคุ้มครองเฉพำะภัยที่เกิดจำกอุบัติเหตุเท่ำนั้น ซึ่งในแง่ของผู้เอำประกันภัย กำรที่  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-5 
 

ผู้เอำประกันภัยมำซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับควำมเสี่ยงภัยในอนำคต ซึ่งอำจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นมำก็ได้ เผื่อเอำไว้ เพรำะ
ถ้ำจะรอให้ควำมเสี่ยงภัยมำถึงใกล้ตัว แล้วค่อยไปซื้อประกันภัย ผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับประกันภัยให้ได้ ครั้น -
ภำยหลังท ำสัญญำประกันภัยแล้ว ในแง่ของผู้รับประกันภัย อำจจะมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนมำมำก หรือน้อย หรือกระทั่ง
ไม่เกิดขึ้นมำเลยก็ได้ ไม่มีผู้ใดสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงชัดเจนเช่นเดียวกัน  
  แต่หำกได้มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นมำแล้ว ก่อนที่จะมำท ำสัญญำประกันภัย ถึงแม้ผู้รับประกันภัยยอมรับ
คุ้มครองย้อนหลังให้ และเพิ่งมำรับทรำบภำยหลัง ผู้เอำประกันภัยก็มิอำจได้รับควำมคุ้มครองได้ เนื่องจำกไม่เข้ำ
ลักษณะเพื่อกำรเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกล่ำวของสัญญำประกันภัย 
 
 ตัวอย่างที่ 1.1 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง วินำศภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย เป็น
โจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัยส ำหรับวินำศภัยที่เกิดขึ้นมำแล้วก่อนหน้ำ  
วันท ำสัญญำประกันภัยนั้นเอง 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยขอให้ผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในสัญญาประกันภัย ในส่วนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแล้ว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วินำศภัยหำกมีขึ้นตำมมำตรำ 861 ว่ำ 
หมำยถึง วินำศภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตหลังจำกวันท ำสัญญำ วินำศภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะเอำมำประกันภัยไม่ได้ 
แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุอำยุกำรประกันภัยย้อนหลังเป็นวันที่ 22 กรกฎำคม ก่อนเกิดวินำศภัย ก็หำท ำให้ 
ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่ำเสียหำยตำมกรมธรรม์นั้นได้ไม่  
 
3. เป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 863 บัญญัติว่ำ 
 “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” 
 จะเห็นว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแล้ว 
สัญญำประกันภัยที่ท ำกันมำนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันระหว่ำงคู่สัญญำกันขึ้นเลย  
 กำรที่ผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยนั้น หมำยควำมถึง กำรที่ผู้เอำประกันภัยมีควำม 
สัมพันธ์ทำงกฎหมำยเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เอำประกันภัย ถ้ำมีเหตุกำรณ์ที่คุ้มครองใดเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอำประกันภัยนั้นแล้ว 
จะส่งผลท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยทำงกำรเงินจำกเหตุกำรณ์นั้น เช่น เจ้ำของบ้ำนจะได้รับควำมเสียหำย
ทำงกำรเงินที่จะต้องท ำกำรซ่อมแซมบ้ำนของตนที่ถูกไฟไหม้ให้กลับคืนสู่สภำพดังเดิม หรือรถยนต์คันที่เอำประกันภัย
ของผู้เอำประกันภัยได้ถูกคนร้ำยลักเอำไป เป็นต้น ดังนั้น ภำยหลังจำกท ำสัญญำประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยก็จะมี
ภำระผูกพันในกำรท ำหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัยนั้นๆ  
 เหตุที่กฎหมำยก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ได้เอำประกันภัยไว้ ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให้
สัญญำประกันภัยมีลักษณะดังเช่นกำรพนันขันต่อ เพรำะหำกผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยแล้ว 
ก็เท่ำกับว่ำผู้เอำประกันภัยไม่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงแท้จริง เวลำเมื่อเกิดอุบัติภัยแก่วัตถุที่เอำประกันภัยของบุคคลอื่น 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

เรื่องที่ 1.1  
ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัย 
   
  
 สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ซึ่งทั้งสองฝ่ำยต่ำงตอบแทนกันด้วย
กำรที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระเบี้ยประกันภัยให้ และผู้รับประกันภัยก็จะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หำกมีวินำศภัย 
หรือเหตุอย่ำงอื่นตำมที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในอนำคต โดยมีลักณะส ำคัญ กล่ำวคือ 1) เป็นสัญญำต่ำงตอบแทน 2) เป็น
สัญญำเพื่อกำรเสี่ยงโชค หรือเพื่อกำรเสี่ยงภัย 3) เป็นสัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย 4) เป็นสัญญำที่ต้อง
อำศัยควำมสุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง 5) เป็นสัญญำที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเป็นจริง และ 6) เป็น
สัญญำที่หน่วยงำนของรัฐก ำกับดูแล และต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 
 
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน 
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 861 กับมำตรำ 862 บัญญัติไว้เกี่ยวกับคู่สัญญำประกันภัยซึ่งมี
หน้ำที่ต่ำงตอบแทนซึ่งกันและกันไว้ ดังนี้  
  “มาตรา 861 อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดั่งได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่ง
ตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย”  
  “มาตรา 862 ตามข้อความในลักษณะนี้ 

ค าว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้ 

ค าว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย 
ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ 
อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้” 

  กล่ำวคือ สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำสองฝ่ำยระหว่ำงผู้เอำประกันภัยฝ่ำยหนึ่งกับผู้รับประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง 
โดยฝ่ำยผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่ช ำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ฝ่ำยผู้รับประกันภัย และโดยที่ฝ่ำยผู้รับประกันภัยก็มีหน้ำที่
ต่ำงตอบแทนด้วยกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี หำกว่ำมีวินำศภัย
ดังที่ตกลงกันไว้เกิดขึ้นในระหว่ำงที่สัญญำประกันภัยนั้นมีผลบังคับอยู่  
 
2. เป็นสัญญาเพ่ือการเสี่ยงโชค หรือเพื่อการเสี่ยงภัย  
  เนื่องจำกกำรเสี่ยงโชค หรือกำรเสี่ยงภัย หมำยถึง ควำมไม่แน่นอน สัญญำประกันภัยจึงมีลักษณะพิเศษที่
อำศัยเหตุกำรณ์ในอนำคต อันไม่แน่นอนมำก ำหนดเป็นเงื่อนไขดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ 861 ข้ำงต้น โดยจะให้ควำมคุ้มครองเฉพำะภัยที่เกิดจำกอุบัติเหตุเท่ำนั้น ซึ่งในแง่ของผู้เอำประกันภัย กำรที่  

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-5 
 

ผู้เอำประกันภัยมำซื้อประกันภัยก็เพื่อรองรับควำมเสี่ยงภัยในอนำคต ซึ่งอำจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นมำก็ได้ เผื่อเอำไว้ เพรำะ
ถ้ำจะรอให้ควำมเสี่ยงภัยมำถึงใกล้ตัว แล้วค่อยไปซื้อประกันภัย ผู้รับประกันภัยคงไม่ยอมรับประกันภัยให้ได้ ครั้น -
ภำยหลังท ำสัญญำประกันภัยแล้ว ในแง่ของผู้รับประกันภัย อำจจะมีควำมเสียหำยเกิดข้ึนมำมำก หรือน้อย หรือกระทั่ง
ไม่เกิดขึ้นมำเลยก็ได้ ไม่มีผู้ใดสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงชัดเจนเช่นเดียวกัน  
  แต่หำกได้มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นมำแล้ว ก่อนที่จะมำท ำสัญญำประกันภัย ถึงแม้ผู้รับประกันภัยยอมรับ
คุ้มครองย้อนหลังให้ และเพิ่งมำรับทรำบภำยหลัง ผู้เอำประกันภัยก็มิอำจได้รับควำมคุ้มครองได้ เนื่องจำกไม่เข้ำ
ลักษณะเพื่อกำรเสี่ยงภัย หรือเสี่ยงโชคดังกล่ำวของสัญญำประกันภัย 
 
 ตัวอย่างที่ 1.1 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง วินำศภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย เป็น
โจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัยส ำหรับวินำศภัยที่เกิดขึ้นมำแล้วก่อนหน้ำ  
วันท ำสัญญำประกันภัยนั้นเอง 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 
24 กรกฎาคม เกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยขอให้ผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม กรณีเช่นนี้ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในสัญญาประกันภัย ในส่วนที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นมาแล้ว โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วินำศภัยหำกมีขึ้นตำมมำตรำ 861 ว่ำ 
หมำยถึง วินำศภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตหลังจำกวันท ำสัญญำ วินำศภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะเอำมำประกันภัยไม่ได้ 
แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุอำยุกำรประกันภัยย้อนหลังเป็นวันที่ 22 กรกฎำคม ก่อนเกิดวินำศภัย ก็หำท ำให้ 
ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่ำเสียหำยตำมกรมธรรม์นั้นได้ไม่  
 
3. เป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 863 บัญญัติว่ำ 
 “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพัน
คู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใด” 
 จะเห็นว่ำ กฎหมำยดังกล่ำวได้ก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัย มิฉะนั้นแล้ว 
สัญญำประกันภัยที่ท ำกันมำนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันระหว่ำงคู่สัญญำกันขึ้นเลย  
 กำรที่ผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยนั้น หมำยควำมถึง กำรที่ผู้เอำประกันภัยมีควำม 
สัมพันธ์ทำงกฎหมำยเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เอำประกันภัย ถ้ำมีเหตุกำรณ์ที่คุ้มครองใดเกิดขึ้นแก่วัตถุที่เอำประกันภัยนั้นแล้ว 
จะส่งผลท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยทำงกำรเงินจำกเหตุกำรณ์นั้น เช่น เจ้ำของบ้ำนจะได้รับควำมเสียหำย
ทำงกำรเงินที่จะต้องท ำกำรซ่อมแซมบ้ำนของตนที่ถูกไฟไหม้ให้กลับคืนสู่สภำพดังเดิม หรือรถยนต์คันที่เอำประกันภัย
ของผู้เอำประกันภัยได้ถูกคนร้ำยลักเอำไป เป็นต้น ดังนั้น ภำยหลังจำกท ำสัญญำประกันภัยแล้ว ผู้รับประกันภัยก็จะมี
ภำระผูกพันในกำรท ำหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัยนั้นๆ  
 เหตุที่กฎหมำยก ำหนดให้ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ได้เอำประกันภัยไว้ ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมิให้
สัญญำประกันภัยมีลักษณะดังเช่นกำรพนันขันต่อ เพรำะหำกผู้เอำประกันภัยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอำประกันภัยแล้ว 
ก็เท่ำกับว่ำผู้เอำประกันภัยไม่ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงแท้จริง เวลำเมื่อเกิดอุบัติภัยแก่วัตถุที่เอำประกันภัยของบุคคลอื่น 

ประกันภัยคงไม่ย อมรั บประกั น ภัยให ้ ได้

ครัน้ภายหลงัท�าสญัญาประกันภยัแล้ว ในแง่ของผูร้บัประกนัภัย
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1-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ซึ่งตนไม่มีควำมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเลย กลับได้ก ำไรตอบแทนจำกกำรลงทุนช ำระเบี้ยประกันภัยเพียงจ ำนวนเล็กน้อย
เท่ำนั้น ซึ่งอำจสร้ำงแรงจูงใจที่จะพยำยำมท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่วัตถุที่ได้เอำประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือเงินชดใช้ที่จะได้รับกลับคืนมำจำกกำรท ำสัญญำประกันภัย 
  
 ตัวอย่างที่ 1.2 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง สัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7332/2555 พฤติการณ์ที่โจทก์ซื้อรถยนต์จำกบริษัทผู้ขำยรถยนต์ ซึ่งได้ท ำสัญญำ
ประกันภัยกับจ ำเลยผู้รับประกันภัย ก่อนโจทก์ช ำระรำคำรถยนต์ โดยมีตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทผู้ขำยรถเป็น 
ผู้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทก์เป็นผู้เอำประกันภัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการซ้ือขายรถยนต์
ระหว่างโจทก์กับบริษัทผู้ขายรถยนต์ จ าเลยย่อมทราบดีว่า โจทก์เป็นคู่สัญญากับจ าเลยตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัย จึงมีอ านาจฟ้อง 
 
4. เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความสุจริตเป็นอย่างยิ่ง  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้บัญญัติเร่ืองควำมสุจริตอย่ำงยิ่งไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา 865 ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป 
  มาตรา 866 ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดั่งกล่าวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็น
ความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญา
นั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 ส ำหรับสัญญำประกันภัยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยเวลำขอเอำประกันภัยจะต้องเปิดเผย
ข้อควำมจริง อันเป็นสำระส ำคัญที่ตนรับรู้มำ และจะต้องไม่แถลงข้อควำมนั้นเป็นเท็จ ซึ่งจะส่งผลถึงขนำดท ำให้  
เมื่อผู้รับประกันภัยได้รับรู้แล้ว ตกลงเข้ำรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น หรือถึงขนำดปฏิเสธไม่ยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแม้ข้อควำมจริงนั้นผู้รับประกันภัยจะมิได้สอบถำมกับผู้เอำประกันภัยก็ตำม  
  หำกผู้รับประกันภัยได้ตกลงรับประกันภัยโดยไม่ทรำบว่ำ ผู้เอำประกันภัยได้ปกปิด ข้อควำมจริง หรือแถลง
ข้อควำมเท็จอันเป็นสำระส ำคัญดังกล่ำว ผลทำงกฎหมำยท ำให้สัญญำประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆียะ โดยให้สิทธิแก่ผู้รับ
ประกันภัยซึ่งมำรับทรำบภำยหลังสำมำรถบอกล้ำงภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อท ำให้สัญญำประกันภัยนั้น  
ตกเป็นโมฆะในท้ำยที่สุดได้ เว้นแต่ข้อควำมจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผู้รับประกันภัยรู้อยู่แล้ว หรือควรจะรู้ได้ หำกใช้ควำม
ระมัดระวังตำมสมควรในกำรประกอบวิชำชีพของตน สัญญำประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณ์ตำมปกติ  
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 ตัวอย่างที่ 1.3 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กำรรับรู้ถึงข้อควำมจริงที่เป็นสำระส ำคัญ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง  
อันจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นข้อควำมจริงซึ่งผู้เอำ
ประกันภัยรู้อยู่แล้วว่ำจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอม 
ท ำสัญญำ 
 
5. เป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 877 บัญญัติว่ำ 
  “มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
 (1) เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
 (2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ
วินาศภัย 
 (3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้น มิให้วินาศ 
 อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจ านวนเงิน 
ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น 
 ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  เวลำเกิดวินำศภัยดังที่ตกลงกันไว้ขึ้นมำ สัญญำประกันภัยก ำหนดให้ผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ประเมินมูลค่ำ
ควำมเสียหำยที่แท้จริง และชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริงนั้นให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยกลับคืนสู่สภำพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดควำมเสียหำย
ขึ้นมำเลย และเพื่อป้องกันมิให้สัญญำประกันภัยมีสภำพเสมือนหนึ่งเป็นกำรพนันขันต่อ ด้วยกำรมำแสวงหำก ำไรจำก
กำรประกันภัย 
  
 ตัวอย่างที่ 1.4 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำย
แท้จริง เป็นคดีที่บุคคลภำยนอกผู้เสียหำย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลยที่ 1 ผู้เอำประกันภัย และจ ำเลยที่ 2 ผู้รับ
ประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4888/2558 จ าเลยที่ 1 เป็นผู้ท าละเมิดต่อโจทก์และเป็นผู้เอาประกันภัยโดย 
ท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนกับจ าเลยที่ 2 เพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อันว่าประกันภัยค้ าจุนนั้นคือ
สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัย 
อันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลผู้ต้องเสียหาย
ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง  แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้ 
หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่...” มีความหมายว่าบุคคลผู้ต้อง
เสียหำยมีสิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมวินำศภัยอันเกิดขึ้นแก่ตนจำกผู้รับประกันภัยโดยตรงและเป็น
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ซึ่งตนไม่มีควำมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเลย กลับได้ก ำไรตอบแทนจำกกำรลงทุนช ำระเบี้ยประกันภัยเพียงจ ำนวนเล็กน้อย
เท่ำนั้น ซึ่งอำจสร้ำงแรงจูงใจที่จะพยำยำมท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่วัตถุที่ได้เอำประกันภัยของบุคคลอ่ืนนั้นโดยเร็ว 
เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือเงินชดใช้ที่จะได้รับกลับคืนมำจำกกำรท ำสัญญำประกันภัย 
  
 ตัวอย่างที่ 1.2 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง สัญญำที่ผู้เอำประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7332/2555 พฤติการณ์ที่โจทก์ซื้อรถยนต์จำกบริษัทผู้ขำยรถยนต์ ซึ่งได้ท ำสัญญำ
ประกันภัยกับจ ำเลยผู้รับประกันภัย ก่อนโจทก์ช ำระรำคำรถยนต์ โดยมีตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทผู้ขำยรถเป็น 
ผู้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัย และระบุชื่อโจทก์เป็นผู้เอำประกันภัย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงในการซื้อขายรถยนต์
ระหว่างโจทก์กับบริษัทผู้ขายรถยนต์ จ าเลยย่อมทราบดีว่า โจทก์เป็นคู่สัญญากับจ าเลยตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกันภัย จึงมีอ านาจฟ้อง 
 
4. เป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความสุจริตเป็นอย่างยิ่ง  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้บัญญัติเร่ืองควำมสุจริตอย่ำงยิ่งไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา 865 ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับ
ประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความ
เท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ 
 ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่ง นับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือ
มิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป 
  มาตรา 866 ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดั่งกล่าวในมาตรา 865 นั้นก็ดี หรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็น
ความเท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากใช้ความระมัดระวังดั่งจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญา
นั้นเป็นอันสมบูรณ์” 
 ส ำหรับสัญญำประกันภัยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัยเวลำขอเอำประกันภัยจะต้องเปิดเผย
ข้อควำมจริง อันเป็นสำระส ำคัญที่ตนรับรู้มำ และจะต้องไม่แถลงข้อควำมนั้นเป็นเท็จ ซึ่งจะส่งผลถึงขนำดท ำให้  
เมื่อผู้รับประกันภัยได้รับรู้แล้ว ตกลงเข้ำรับประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น หรือถึงขนำดปฏิเสธไม่ยอมรับ
ประกันภัยเลย ถึงแม้ข้อควำมจริงนั้นผู้รับประกันภัยจะมิได้สอบถำมกับผู้เอำประกันภัยก็ตำม  
  หำกผู้รับประกันภัยได้ตกลงรับประกันภัยโดยไม่ทรำบว่ำ ผู้เอำประกันภัยได้ปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลง
ข้อควำมเท็จอันเป็นสำระส ำคัญดังกล่ำว ผลทำงกฎหมำยท ำให้สัญญำประกันภัยนั้นตกเป็นโมฆียะ โดยให้สิทธิแก่ผู้รับ
ประกันภัยซึ่งมำรับทรำบภำยหลังสำมำรถบอกล้ำงภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อท ำให้สัญญำประกันภัยนั้น  
ตกเป็นโมฆะในท้ำยที่สุดได้ เว้นแต่ข้อควำมจริงนั้นเป็นสิ่งที่ผู้รับประกันภัยรู้อยู่แล้ว หรือควรจะรู้ได้ หำกใช้ควำม
ระมัดระวังตำมสมควรในกำรประกอบวิชำชีพของตน สัญญำประกันภัยนั้นก็คงมีผลบังคับสมบูรณ์ตำมปกติ  
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 ตัวอย่างที่ 1.3 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กำรรับรู้ถึงข้อควำมจริงที่เป็นสำระส ำคัญ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำฎีกำที่ 1277/2524 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริง  
อันจะท าให้สัญญาเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นข้อควำมจริงซึ่งผู้เอำ
ประกันภัยรู้อยู่แล้วว่ำจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอม 
ท ำสัญญำ 
 
5. เป็นสัญญาที่ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง  
  ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 877 บัญญัติว่ำ 
  “มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
 (1) เพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
 (2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความ
วินาศภัย 
 (3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้น มิให้วินาศ 
 อันจ านวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่งจ านวนเงิน 
ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น 
 ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ 
  เวลำเกิดวินำศภัยดังที่ตกลงกันไว้ขึ้นมำ สัญญำประกันภัยก ำหนดให้ผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่ประเมินมูลค่ำ
ควำมเสียหำยที่แท้จริง และชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำยที่แท้จริงนั้นให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับ
ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เอำประกันภัยกลับคืนสู่สภำพดังเดิมเสมือนหนึ่งมิได้เกิดควำมเสียหำย
ขึ้นมำเลย และเพื่อป้องกันมิให้สัญญำประกันภัยมีสภำพเสมือนหนึ่งเป็นกำรพนันขันต่อ ด้วยกำรมำแสวงหำก ำไรจำก
กำรประกันภัย 
  
 ตัวอย่างที่ 1.4 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมควำมเสียหำย
แท้จริง เป็นคดีที่บุคคลภำยนอกผู้เสียหำย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลยที่ 1 ผู้เอำประกันภัย และจ ำเลยที่ 2 ผู้รับ
ประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4888/2558 จ าเลยที่ 1 เป็นผู้ท าละเมิดต่อโจทก์และเป็นผู้เอาประกันภัยโดย 
ท าสัญญาประกันภัยค้ าจุนกับจ าเลยที่ 2 เพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย และทรัพย์สิน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อันว่าประกันภัยค้ าจุนนั้นคือ
สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัย 
อันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” และวรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลผู้ต้องเสียหาย
ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง  แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้ 
หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ านวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่...” มีความหมายว่าบุคคลผู้ต้อง
เสียหำยมีสิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมวินำศภัยอันเกิดขึ้นแก่ตนจำกผู้รับประกันภัยโดยตรงและเป็น
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ค่ำสินไหมทดแทนที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบฐำนละเมิด คือจ ำนวนค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์ได้รับ และ
มำตรำ 877 บัญญัติว่ำ “ผู้รับประกันภัยจ ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังจะกล่ำวต่อไปนี้ คือ (1) เพื่อจ ำนวนวินำศภัย
แท้จริง...” ค ำว่ำ “วินำศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผู้เอำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” จึงหมำยควำมว่ำ เมื่อเกิดวินำศภัยขึ้น 
ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อจ ำนวนวินำศภัยอันแท้จริงแต่ไม่เกินจ ำนวนเงิน 
ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 
 
6. เป็นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐก ากับดูแล และต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 
  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเก่ียวกับกำรควบคุมของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่  
นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามวรรคหนึ่ง เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ
เมื่อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือข้อความนั้นบางส่วน  หรือ
ทั้งหมดก็ได้ 
  ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากแบบ หรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิด
ในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัย หรือข้อความที่บริษัทออกให้นั้น หรือตามแบบ หรือข้อความที่นาย -
ทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะใช้สิทธิ
ดังกล่าวนี้ ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย โดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมิได้ให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ช าระไว้แล้วแก่บริษัทก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัย
จะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอ นาย
ทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหม่ก็ได้การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว” 
  และพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2551  
  “มาตรา 30/1 ให้ถือว่าข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย 
หากข้อความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
 ห้ามตัวแทนประกันวินาศภัยน าข้อความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-9 
 

  มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบท้ายกรมธรรม์ ประกันภัย โดย
ฝ่าฝืนมาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝ่าฝืนมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท” 
 แม้สัญญำประกันภัยจะเป็นสัญญำที่ไม่มีรูปแบบ แต่ก็มีลักษณะของสัญญำส ำเร็จรูป เนื่องด้วยเป็นข้อสัญญำ  
ที่มีกำรก ำหนดสำระส ำคัญไว้ล่วงหน้ำในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่ฝ่ำยผู้รับประกันภัยเป็นผู้ก ำหนดขึ้นมำ 
แต่ฝ่ำยเดียว ดังนั้น กฎหมำยจึงก ำหนดมำตรกำรควบคุม เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง โดยให้แบบและข้อควำมของกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสำรประกอบหรือแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
และอัตรำเบี้ยประกันภัยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสียก่อน หำกผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยผิดไปจำกแบบ หรือข้อควำมที่
ได้รับอนุมัติจำกนำยทะเบียน หรือกระทั่งออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ก็ไม่อำจยกมำเป็นเหตุ
ปฏิเสธควำมรับผิดชอบต่อผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภำยนอกผู้เสียหำยได้ ทั้งยังต้องโทษปรับสูงสุด  
ไม่เกินสำมแสนบำทอีกด้วย  
  นอกจำกนี้ หำกข้อสัญญำนั้นยังมีลักษณะที่เอำเปรียบ หรือไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ศำลก็มีอ ำนำจ
ตรวจสอบ และปรับลดให้มีผลเท่ำที่เกิดควำมเป็นธรรมต่อคู่สัญญำฝ่ำยนั้นได้ ดังพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่  
ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ในมำตรำ 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้  
  “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร  
แก่กรณีเท่านั้น  
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป
นั้น”  
 อนึ่ง สัญญำประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อมีค ำเสนอ และค ำสนองถูกต้องตรงกันระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย โดยอำจ
เกิดขึ้นได้ด้วยวำจำก็ได้ เพียงแต่กฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้ฟ้องร้อง หำกปรำศจำกหลักฐำนเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อ
ของคู่สัญญำฝ่ำยที่ต้องรับผิด หรือตัวแทนของฝ่ำยนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 
วรรคแรกว่ำ  
  “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”  
  หลักฐำนเป็นหนังสือที่ต้องลงลำยมือชื่อของคู่สัญญำประกันภัยฝ่ำยที่ต้องรับผิด หรือตัวแทนของฝ่ำยนั้น ใน
กรณีที่ผู้เอำประกันภัยจะฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด อำจเป็นกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ย
ประกันภัยก็ได้ ขณะที่ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องร้องให้ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิด อำจเป็นใบค ำขอเอำประกันภัย 
หรือเอกสำรยืนยันกำรสั่งท ำประกันภัยก็ได้  
  อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันในคดีที่คู่สัญญำประกันภัยฟ้องคดีเรียกร้องระหว่ำงกันนั้น จัดเป็นคดีผู้บริโภค จึงไม่จ ำต้อง
อำศัยหลักฐำนที่เป็นหนังสือดังกล่ำวอีกต่อไป ดังที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 10 วรรคแรกของพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติว่ำ  
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1-8     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ค่ำสินไหมทดแทนที่ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิดชอบฐำนละเมิด คือจ ำนวนค่ำเสียหำยทั้งหมดที่โจทก์ได้รับ และ
มำตรำ 877 บัญญัติว่ำ “ผู้รับประกันภัยจ ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังจะกล่ำวต่อไปนี้ คือ (1) เพื่อจ ำนวนวินำศภัย
แท้จริง...” ค ำว่ำ “วินำศภัยอันเกิดขึ้นและซึ่งผู้เอำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ” จึงหมำยควำมว่ำ เมื่อเกิดวินำศภัยขึ้น 
ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบควำมเสียหำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อจ ำนวนวินำศภัยอันแท้จริงแต่ไม่เกินจ ำนวนเงิน 
ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 
 
6. เป็นสัญญาที่หน่วยงานของรัฐก ากับดูแล และต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 
  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 บัญญัติเก่ียวกับกำรควบคุมของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลไว้ ดังนี้ 
  “มาตรา 29 กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นไปตามแบบและข้อความที่  
นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบ หรือแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  แบบและข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามวรรคหนึ่ง เม่ือนายทะเบียนเห็นสมควร หรือ
เมื่อบริษัทร้องขอ นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกแบบ หรือข้อความนั้นบางส่วน  หรือ
ทั้งหมดก็ได้ 
  ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยแตกต่างไปจากแบบ หรือข้อความที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิเลือกให้บริษัทต้องรับผิด
ในการช าระหนี้ตามแบบกรมธรรม์ประกันภัย หรือข้อความที่บริษัทออกให้นั้น หรือตามแบบ หรือข้อความที่นาย -
ทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะใช้สิทธิ
ดังกล่าวนี้ ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย โดยใช้แบบหรือข้อความที่นายทะเบียนมิได้ให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้เอาประกันภัยจะเลือกให้บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หรือจะบอกเลิก
สัญญาประกันภัยนั้นเสีย และให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ได้ช าระไว้แล้วแก่บริษัทก็ได้ และไม่ว่าผู้เอาประกันภัย
จะใช้สิทธิดังกล่าวนี้ประการใดหรือไม่ ย่อมไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 30 อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทก าหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
  อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนเห็นชอบไว้แล้ว เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทร้องขอ นาย
ทะเบียนจะสั่งให้เปลี่ยนอัตรานั้นเสียใหม่ก็ได้การเปลี่ยนอัตราใหม่ไม่มีผลกระทบกระเทือนกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนแล้ว” 
  และพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2551  
  “มาตรา 30/1 ให้ถือว่าข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย 
หากข้อความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย  ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี 
 ห้ามตัวแทนประกันวินาศภัยน าข้อความ หรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
บริษัทไปใช้ในการชักชวนให้บุคคลท าสัญญาประกันภัย 
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  มาตรา 90 บริษัทใดออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารประกอบ หรือแนบท้ายกรมธรรม์ ประกันภัย โดย
ฝ่าฝืนมาตรา 29 หรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย โดยฝ่าฝืนมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท” 
 แม้สัญญำประกันภัยจะเป็นสัญญำที่ไม่มีรูปแบบ แต่ก็มีลักษณะของสัญญำส ำเร็จรูป เนื่องด้วยเป็นข้อสัญญำ  
ที่มีกำรก ำหนดสำระส ำคัญไว้ล่วงหน้ำในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่ฝ่ำยผู้รับประกันภัยเป็นผู้ก ำหนดขึ้นมำ 
แต่ฝ่ำยเดียว ดังนั้น กฎหมำยจึงก ำหนดมำตรกำรควบคุม เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง โดยให้แบบและข้อควำมของกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสำรประกอบหรือแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 
และอัตรำเบี้ยประกันภัยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสียก่อน หำกผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยผิดไปจำกแบบ หรือข้อควำมที่
ได้รับอนุมัติจำกนำยทะเบียน หรือกระทั่งออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ก็ไม่อำจยกมำเป็นเหตุ
ปฏิเสธควำมรับผิดชอบต่อผู้เอำประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภำยนอกผู้เสียหำยได้ ทั้งยังต้องโทษปรับสูงสุด  
ไม่เกินสำมแสนบำทอีกด้วย  
  นอกจำกนี้ หำกข้อสัญญำนั้นยังมีลักษณะที่เอำเปรียบ หรือไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง ศำลก็มีอ ำนำจ
ตรวจสอบ และปรับลดให้มีผลเท่ำที่เกิดควำมเป็นธรรมต่อคู่สัญญำฝ่ำยนั้นได้ ดังพระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่  
ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ในมำตรำ 4 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ดังนี้  
  “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือใน
สัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร  
แก่กรณีเท่านั้น  
  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป
นั้น”  
 อนึ่ง สัญญำประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อมีค ำเสนอ และค ำสนองถูกต้องตรงกันระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย โดยอำจ
เกิดขึ้นได้ด้วยวำจำก็ได้ เพียงแต่กฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้ฟ้องร้อง หำกปรำศจำกหลักฐำนเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อ
ของคู่สัญญำฝ่ำยที่ต้องรับผิด หรือตัวแทนของฝ่ำยนั้น ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 
วรรคแรกว่ำ  
  “อันสัญญาประกันภัยนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ
ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”  
  หลักฐำนเป็นหนังสือที่ต้องลงลำยมือชื่อของคู่สัญญำประกันภัยฝ่ำยที่ต้องรับผิด หรือตัวแทนของฝ่ำยนั้น ใน
กรณีที่ผู้เอำประกันภัยจะฟ้องร้องให้ผู้รับประกันภัยรับผิด อำจเป็นกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ย
ประกันภัยก็ได้ ขณะที่ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยจะฟ้องร้องให้ผู้เอำประกันภัยต้องรับผิด อำจเป็นใบค ำขอเอำประกันภัย 
หรือเอกสำรยืนยันกำรสั่งท ำประกันภัยก็ได้  
  อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันในคดีที่คู่สัญญำประกันภัยฟ้องคดีเรียกร้องระหว่ำงกันนั้น จัดเป็นคดีผู้บริโภค จึงไม่จ ำต้อง
อำศัยหลักฐำนที่เป็นหนังสือดังกล่ำวอีกต่อไป ดังที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 10 วรรคแรกของพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติว่ำ  
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  “บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด จึงจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภค ในการฟ้องร้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้” 
  
 ตัวอย่างที่ 1.5 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐำนเป็นหนังสือ เป็นคดี
ที่ผู้เอำประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผู้จัดการของจ าเลย และมี
รายละเอียดต่างๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอ่ืนเกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
ประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรม์ด้วย ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัยดังกล่ำวย่อมเป็นหลักฐำนเป็น
หนังสือที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กรมธรรม์ประกันภัย คือ หลักฐำนเป็นหนังสือ  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1564/2525 กฎหมายมิได้ก าหนดแบบแห่งนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว้ เพียงแต่
บังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนเป็นส าคัญ  มิฉะนั้น จะฟ้องร้องให้บังคับคดี
มิได้ 
  สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาท าค าเสนอค าสนองถูกต้องตรงกัน แต่ก็มิได้หมายความว่า มีข้อ
สัญญาอยู่เฉพาะในค าเสนอและค าสนองที่ท าเป็นหนังสือเท่านั้น เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ย่อมไม่มีประโยชน์อย่างใดที่
กฎหมายจะบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเป็น
หนังสืออยู่แล้ว 
  กรมธรรม์ประกันภัย คือ หลักฐำนเป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อสัญญำและเงื่อนไขกำรประกันภัย ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยลงลำยมือชื่อมอบให้ไว้แก่ผู้เอำประกันภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-11 
 

เรื่องที่ 1.2  
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ 
   
  
 สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้น และมีผลบังคับได้ต่อเมื่อเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยเช่นเดียวกับสัญญำ
อ่ืนท่ัวไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงได้ก็โดยผลของกฎหมำย และโดยควำมสมัครใจของคู่สัญญำประกันภัยเป็นส ำคัญ 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำเรียนรู้ และในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องถึงกำรเกิดและกำรสิ้นสุด
ของสัญญำประกันภัย 
  เมื่อสัญญำประกันภัยเกิดขึ้นมำแล้ว คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีสิทธิและหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน หำก
ละเลย หรือใช้สิทธิในทำงที่ไม่ถูกต้อง อำจก่อให้เกิดเป็นคดีข้อพิพำทระหว่ำงกันขึ้นมำได้ เร่ืองอำยุควำมตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดจึงมีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกันที่จะต้องศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจ เพรำะจะส่งผลกระทบต่อกำรใช้สิทธิน ำ
ข้อพิพำทขึ้นสู่ศำลของคู่สัญญำนั้นได้ 
 
1. การเกิดของสัญญาประกันภัย  
  สัญญำประกันภัยเป็นนิติกรรม1สองฝ่ำย อันเกิดขึ้นมำจำกกำรที่บุคคลฝ่ำยหนึ่งท ำนิติกรรมค ำเสนอที่จะขอ
เอำประกันภัย ซึ่งปกติมักเป็นผู้ขอเอำประกันภัย มำยังบุคคลอีกฝ่ำยหนึ่ง ในที่นี้ คือ ผู้รับประกันภัย ซึ่งภำยหลังจำก
พิจำรณำค ำเสนอนั้นจนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ตอบตกลงด้วยกำรท ำนิติกรรมค ำสนองไปยังผู้ขอเอำ
ประกันภัย หำกค ำเสนอกับค ำสนองชัดเจนถูกต้องตรงกันทุกประเด็น สัญญำประกันภัยก็บังเกิดขึ้น และมีผลผูกพันทำง
กฎหมำยระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยทันที สถำนะของผู้ขอเอำประกันภัยจะกลับกลำยมำเป็นผู้เอำประกันภัยทันที
เช่นกัน  
  ในทำงปฏิบัติ บ่อยครั้งที่กำรเจรจำขอท ำประกันภัยอำจต้องมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยครั้งกว่ำจะได้ 
ค ำเสนอกับค ำสนองที่ถูกต้องตรงกันได้ เช่น อำจมีกำรร้องขอข้อมูลรำยละเอียดของวัตถุที่ขอเอำประกันภัยเพิ่มเติม ขอ
ส ำรวจตรวจสอบวัตถุที่ขอเอำประกันภัย เจรจำต่อรองเรื่องเงื่อนไขควำมคุ้มครอง ค่ำเบี้ยประกันภัย หรือก ำหนด
ระยะเวลำเอำประกันภัย เป็นต้น ท ำให้เกิดเป็นค ำเสนอใหม่แลกเปลี่ยนกันไปมำหลำยครั้ง คร้ันทุกอย่ำงเป็นที่สรุปใน
ท้ำยที่สุดจนได้ค ำเสนอกับค ำสนองที่ชัดเจนถูกต้องตรงกัน และเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ำยแล้ว สัญญำประกันภัยก็
เกิดข้ึน แต่ถ้ำระหว่ำงเจรจำตกลงกันไม่ได้ ค ำเสนอนั้นมิได้รับกำรสนองตอบ และได้สิ้นผลไป สัญญำก็มิอำจเกิดข้ึนมำได้ 
เพรำะเป็นเพียงนิติกรรมค ำเสนอฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น 
  กำรท ำนิติกรรมค ำเสนอกับค ำสนองนั้น เป็นกำรกระท ำด้วยเจตนำ เพื่อให้ผลผูกพันกันทำงกฎหมำย จึง
เรียกว่ำ เป็นกำรแสดงเจตนำค ำเสนอกับค ำสนอง ซึ่งสำมำรถจ ำแนกออกได้สองประเภท ดังนี้ 
 
 

1 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 149 นิติกรรม หมำยควำมว่ำ กำรใดๆ อันท ำลงโดยชอบด้วยกฎหมำยและด้วยใจสมัคร มุ่ง
โดยตรงต่อกำรผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่ำงบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  “บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด จึงจะ
ฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภค ในการฟ้องร้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้” 
  
 ตัวอย่างที่ 1.5 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัย คือ หลักฐำนเป็นหนังสือ เป็นคดี
ที่ผู้เอำประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2661/2532 ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยมีลายมือชื่อผู้จัดการของจ าเลย และมี
รายละเอียดต่างๆ คือ หมายเลขทะเบียนและรายละเอียดอ่ืนเกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัย ทุนประกัน ระยะเวลา
ประกัน ทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรม์ด้วย ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่ำเบี้ยประกันภัยดังกล่ำวย่อมเป็นหลักฐำนเป็น
หนังสือที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 
  
 ตัวอย่างที่ 1.6 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กรมธรรม์ประกันภัย คือ หลักฐำนเป็นหนังสือ  
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1564/2525 กฎหมายมิได้ก าหนดแบบแห่งนิติกรรมสัญญาประกันภัยไว้ เพียงแต่
บังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนเป็นส าคัญ  มิฉะนั้น จะฟ้องร้องให้บังคับคดี
มิได้ 
  สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเมื่อมีการแสดงเจตนาท าค าเสนอค าสนองถูกต้องตรงกัน แต่ก็มิได้หมายความว่า มีข้อ
สัญญาอยู่เฉพาะในค าเสนอและค าสนองที่ท าเป็นหนังสือเท่านั้น เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ย่อมไม่มีประโยชน์อย่างใดที่
กฎหมายจะบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยอีก ในเมื่อมีหลักฐานเป็น
หนังสืออยู่แล้ว 
  กรมธรรม์ประกันภัย คือ หลักฐำนเป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อสัญญำและเงื่อนไขกำรประกันภัย ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยลงลำยมือชื่อมอบให้ไว้แก่ผู้เอำประกันภัย 
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เรื่องที่ 1.2  
การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ 
   
  
 สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้น และมีผลบังคับได้ต่อเมื่อเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยเช่นเดียวกับสัญญำ
อ่ืนทั่วไป และจะสิ้นสุดผลบังคับลงได้ก็โดยผลของกฎหมำย และโดยควำมสมัครใจของคู่สัญญำประกันภัยเป็นส ำคัญ 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำเรียนรู้ และในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องถึงกำรเกิดและกำรสิ้นสุด
ของสัญญำประกันภัย 
  เมื่อสัญญำประกันภัยเกิดขึ้นมำแล้ว คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีสิทธิและหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน หำก
ละเลย หรือใช้สิทธิในทำงที่ไม่ถูกต้อง อำจก่อให้เกิดเป็นคดีข้อพิพำทระหว่ำงกันขึ้นมำได้ เร่ืองอำยุควำมตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดจึงมีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำกันที่จะต้องศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจ เพรำะจะส่งผลกระทบต่อกำรใช้สิทธิน ำ
ข้อพิพำทขึ้นสู่ศำลของคู่สัญญำนั้นได้ 
 
1. การเกิดของสัญญาประกันภัย  
  สัญญำประกันภัยเป็นนิติกรรม1สองฝ่ำย อันเกิดขึ้นมำจำกกำรที่บุคคลฝ่ำยหนึ่งท ำนิติกรรมค ำเสนอที่จะขอ
เอำประกันภัย ซึ่งปกติมักเป็นผู้ขอเอำประกันภัย มำยังบุคคลอีกฝ่ำยหนึ่ง ในที่นี้ คือ ผู้รับประกันภัย ซึ่งภำยหลังจำก
พิจำรณำค ำเสนอนั้นจนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ตอบตกลงด้วยกำรท ำนิติกรรมค ำสนองไปยังผู้ขอเอำ
ประกันภัย หำกค ำเสนอกับค ำสนองชัดเจนถูกต้องตรงกันทุกประเด็น สัญญำประกันภัยก็บังเกิดขึ้น และมีผลผูกพันทำง
กฎหมำยระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยทันที สถำนะของผู้ขอเอำประกันภัยจะกลับกลำยมำเป็นผู้เอำประกันภัยทันที
เช่นกัน  
  ในทำงปฏิบัติ บ่อยครั้งที่กำรเจรจำขอท ำประกันภัยอำจต้องมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยครั้งกว่ำจะได้ 
ค ำเสนอกับค ำสนองที่ถูกต้องตรงกันได้ เช่น อำจมีกำรร้องขอข้อมูลรำยละเอียดของวัตถุที่ขอเอำประกันภัยเพิ่มเติม ขอ
ส ำรวจตรวจสอบวัตถุที่ขอเอำประกันภัย เจรจำต่อรองเรื่องเงื่อนไขควำมคุ้มครอง ค่ำเบี้ยประกันภัย หรือก ำหนด
ระยะเวลำเอำประกันภัย เป็นต้น ท ำให้เกิดเป็นค ำเสนอใหม่แลกเปลี่ยนกันไปมำหลำยครั้ง คร้ันทุกอย่ำงเป็นที่สรุปใน
ท้ำยที่สุดจนได้ค ำเสนอกับค ำสนองที่ชัดเจนถูกต้องตรงกัน และเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ำยแล้ว สัญญำประกันภัยก็
เกิดข้ึน แต่ถ้ำระหว่ำงเจรจำตกลงกันไม่ได้ ค ำเสนอนั้นมิได้รับกำรสนองตอบ และได้สิ้นผลไป สัญญำก็มิอำจเกิดข้ึนมำได้ 
เพรำะเป็นเพียงนิติกรรมค ำเสนอฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น 
  กำรท ำนิติกรรมค ำเสนอกับค ำสนองนั้น เป็นกำรกระท ำด้วยเจตนำ เพื่อให้ผลผูกพันกันทำงกฎหมำย จึง
เรียกว่ำ เป็นกำรแสดงเจตนำค ำเสนอกับค ำสนอง ซึ่งสำมำรถจ ำแนกออกได้สองประเภท ดังนี้ 
 
 

1 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 149 นิติกรรม หมำยควำมว่ำ กำรใดๆ อันท ำลงโดยชอบด้วยกฎหมำยและด้วยใจสมัคร มุ่ง
โดยตรงต่อกำรผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่ำงบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 1.1  การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า กำรแสดงเจตนำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำนั้น หมำยควำมถึง 
เมื่อบุคคลผู้มีค ำเสนอท ำออกไปแล้ว ผู้มีค ำสนองสำมำรถตอบรับค ำเสนอนั้นได้ทันที หรือภำยในก ำหนดเวลำที่
ก ำหนดให้ท ำค ำสนอง เช่น ให้ตอบตกลงกลับมำภำยในวันพรุ่งนี้ เป็นต้น โดยอำจพูดคุยเห็นหน้ำกัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ดังนี้ 
  “มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์ 
หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ท านองเดียวกัน 
  มาตรา 354 ค าเสนอจะท าสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายใน
ระยะเวลาที่บ่งไว้ 
  มาตรา 356 ค าเสนอท าแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า โดยมิได้บ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ ณ ที่นั้นเวลานั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งท าค าเสนอไปยังบุคคล  
อีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์ด้วย” 
  หรือโดยกำรสื่อสำรผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ แบบเวลำจริง (Real Time)2 ก็ได้ ส ำหรับช่องทำงผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ 
แบบเวลำจริง (Real Time) นั้น ได้แก่ Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งให้ควำมรู้สึกเสมือนเป็นกำรแสดงเจตนำ
ต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำด้วยเช่นกัน ครั้นเมื่อมีค ำเสนอกับค ำสนองที่ชัดเจนถูกต้องตรงกันแล้ว สัญญำก็เกิดขึ้นทันที 
ณ เวลำนั้นสถำนที่นั้น ดังพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. 2544 มำตรำ 13 ซึ่งบัญญัติว่ำ  
“ค าเสนอหรือค าสนองในการท าสัญญา อาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมาย
ของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ท าค าเสนอหรือค าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง กำรแสดงเจตนำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
โจทก์ที่ 2 ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2661/2532 เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2524 โจทก์ที่ 2 ได้โทรศัพท์ทำงไกลจำก
จังหวัดมุกดำหำร ขอเสนอเอำประกันภัยรถยนต์คันพิพำทกับตัวแทนของจ ำเลยประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ตัวแทนจ ำเลยได้ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจ ำเลย ให้แก่โจทก์ที่ 2 ในวันนั้น โดยระบุระยะเวลาประกัน 
เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจ าเลยได้โทรเลขแจ้งจ าเลยที่
กรุงเทพมหานคร จ าเลยได้รับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทก์ที่ 2 ได้ส่งตั๋วแลกเงินช าระเบี้ย
ประกันภัยให้ตัวแทนจ าเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จ าเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันพิพาท ดังนี้  
ต้องถือว่ำ กำรประกันภัยรำยนี้ได้ตกลงกันแล้ว ระหว่ำงโจทก์ที่ 2 กับตัวแทนจ ำเลยในวันที่ 2 พฤษภำคม 2524 
เมื่อรถยนต์คันพิพาทถูกคนร้ายปล้นเอาไป ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จ าเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง 
 
 
 

2 อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.  
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 1.2  การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง กรณีที่ผู้มีค ำเสนอกับผู้มีค ำสนองมิได้มีกำรตอบรับกัน
โดยทันที จ ำต้องใช้ระยะเวลำหนึ่ง โดยสำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 2 ช่องทำง ดังนี้ 
  1.2.1  กำรอำศัยช่องทำงกำรสื่อสำรปกติ เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่มิได้โต้ตอบกันได้ทันทีเหมือน
อย่ำงเช่นกับบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรติดต่อสื่อสำรถึงกัน เป็นต้นว่ำ โดยทำงจดหมำย 
โทรสำร กำรฝำกบอกกล่ำว กฎหมำยก ำหนดให้สัญญำเกิดขึ้นนับแต่เวลำเมื่อค ำสนองตอบรับจำกผู้มีค ำสนองไปถึงผู้มี
ค ำเสนอนั้นแล้ว แม้ผู้มีค ำเสนอรับไว้แต่ยังมิได้เปิดอ่ำนข้อควำมค ำสนองนั้นก็ตำม ยกตัวอย่ำงเช่น โทรสำรตกลงรับ
ประกันภัยจำกผู้รับประกันภัยไปถึงเคร่ืองโทรสำรของผู้เอำประกันภัย สัญญำประกันภัยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันเวลำนัน้ 
โดยไม่ค ำนึงว่ำผู้เอำประกันภัยจะได้อ่ำนค ำสนองของผู้รับประกันภัยแล้วหรือไม่ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ ดังนี้  

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล 

การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้ว ย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผู้แสดงเจตนา
จะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้น แต่เวลาเมื่อ
ค าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ 

ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปกติประเพณี ไม่จ าเป็นจะต้องมีค าบอกกล่าวสนองไซร้ ท่านว่า
สัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้น ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับ” 

1.2.2  กำรอำศัยช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ เป็นกรณีแบบ
ไม่ใช่เวลำจริง (Non-real Time) เช่น E-mail, Line Message, Facebook Message เป็นต้น สัญญำจะเกิดขึ้นนับแต่
เวลำได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ำสู่ระบบข้อมูลโดยตรงของผู้รับข้อมูล หรือนับแต่เวลำเรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
จำกระบบข้อมูลอื่นของผู้รับข้อมูล ดังในพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติว่ำ  

“มาตรา 13 ค าเสนอหรือค าสนองในการท าสัญญา อาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานัน้ได้ท าค าเสนอหรือค าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 14 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกล่าวอาจท าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 22 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา 23 การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รบัข้อมูลได้ก าหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ให้ถือว่า
การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้ก าหนดไว้นั้น  
แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูล ซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลก าหนดไว้ 
ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 
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ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-12     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

 1.1  การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า กำรแสดงเจตนำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำนั้น หมำยควำมถึง 
เมื่อบุคคลผู้มีค ำเสนอท ำออกไปแล้ว ผู้มีค ำสนองสำมำรถตอบรับค ำเสนอนั้นได้ทันที หรือภำยในก ำหนดเวลำที่
ก ำหนดให้ท ำค ำสนอง เช่น ให้ตอบตกลงกลับมำภำยในวันพรุ่งนี้ เป็นต้น โดยอำจพูดคุยเห็นหน้ำกัน หรือโดยพูดคุยกัน
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ดังนี้ 
  “มาตรา 168 การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้
ทราบการแสดงเจตนานั้น ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์ 
หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอ่ืนซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ท านองเดียวกัน 
  มาตรา 354 ค าเสนอจะท าสัญญาอันบ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น ท่านว่าไม่อาจจะถอนได้ภายใน
ระยะเวลาที่บ่งไว้ 
  มาตรา 356 ค าเสนอท าแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า โดยมิได้บ่งระยะเวลาให้ท าค าสนองนั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใด
ก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ ณ ที่นั้นเวลานั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลคนหนึ่งท าค าเสนอไปยังบุคคล  
อีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์ด้วย” 
  หรือโดยกำรสื่อสำรผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ แบบเวลำจริง (Real Time)2 ก็ได้ ส ำหรับช่องทำงผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ 
แบบเวลำจริง (Real Time) นั้น ได้แก่ Skype, Face Time, Chat Room ซึ่งให้ควำมรู้สึกเสมือนเป็นกำรแสดงเจตนำ
ต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำด้วยเช่นกัน ครั้นเมื่อมีค ำเสนอกับค ำสนองที่ชัดเจนถูกต้องตรงกันแล้ว สัญญำก็เกิดขึ้นทันที 
ณ เวลำนั้นสถำนที่นั้น ดังพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. 2544 มำตรำ 13 ซึ่งบัญญัติว่ำ  
“ค าเสนอหรือค าสนองในการท าสัญญา อาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมาย
ของสัญญา เพียงเพราะเหตุที่สัญญานั้นได้ท าค าเสนอหรือค าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  
  
 ตัวอย่างที่ 1.7 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง กำรแสดงเจตนำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
โจทก์ที่ 2 ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2661/2532 เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2524 โจทก์ที่ 2 ได้โทรศัพท์ทำงไกลจำก
จังหวัดมุกดำหำร ขอเสนอเอำประกันภัยรถยนต์คันพิพำทกับตัวแทนของจ ำเลยประจ ำจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ตัวแทนจ ำเลยได้ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจ ำเลย ให้แก่โจทก์ที่ 2 ในวันนั้น โดยระบุระยะเวลาประกัน 
เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2524 สิ้นสุด 3 พฤษภาคม 2525 เวลา 0.01 นาฬิกา ตัวแทนจ าเลยได้โทรเลขแจ้งจ าเลยที่
กรุงเทพมหานคร จ าเลยได้รับโทรเลขวันที่ 4 เดือนเดียวกัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2524 โจทก์ที่ 2 ได้ส่งตั๋วแลกเงินช าระเบี้ย
ประกันภัยให้ตัวแทนจ าเลย และวันที่ 6 เดือนเดียวกัน จ าเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันพิพาท ดังนี้  
ต้องถือว่ำ กำรประกันภัยรำยนี้ได้ตกลงกันแล้ว ระหว่ำงโจทก์ที่ 2 กับตัวแทนจ ำเลยในวันที่ 2 พฤษภำคม 2524 
เมื่อรถยนต์คันพิพาทถูกคนร้ายปล้นเอาไป ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2524 เวลา22 นาฬิกา จ าเลยจึงต้องรับผิดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง 
 
 
 

2 อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.  
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 1.2  การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทาง กรณีที่ผู้มีค ำเสนอกับผู้มีค ำสนองมิได้มีกำรตอบรับกัน
โดยทันที จ ำต้องใช้ระยะเวลำหนึ่ง โดยสำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 2 ช่องทำง ดังนี้ 
  1.2.1  กำรอำศัยช่องทำงกำรสื่อสำรปกติ เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่มิได้โต้ตอบกันได้ทันทีเหมือน
อย่ำงเช่นกับบุคคลซึ่งอยู่เฉพำะหน้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรติดต่อสื่อสำรถึงกัน เป็นต้นว่ำ โดยทำงจดหมำย 
โทรสำร กำรฝำกบอกกล่ำว กฎหมำยก ำหนดให้สัญญำเกิดขึ้นนับแต่เวลำเมื่อค ำสนองตอบรับจำกผู้มีค ำสนองไปถึงผู้มี
ค ำเสนอนั้นแล้ว แม้ผู้มีค ำเสนอรับไว้แต่ยังมิได้เปิดอ่ำนข้อควำมค ำสนองนั้นก็ตำม ยกตัวอย่ำงเช่น โทรสำรตกลงรับ
ประกันภัยจำกผู้รับประกันภัยไปถึงเคร่ืองโทรสำรของผู้เอำประกันภัย สัญญำประกันภัยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันเวลำนัน้ 
โดยไม่ค ำนึงว่ำผู้เอำประกันภัยจะได้อ่ำนค ำสนองของผู้รับประกันภัยแล้วหรือไม่ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ ดังนี้  

“มาตรา 169 การแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับที่การ
แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล 

การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้ว ย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผู้แสดงเจตนา
จะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา 361 อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้น ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้น แต่เวลาเมื่อ
ค าบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ 

ถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดง หรือตามปกติประเพณี ไม่จ าเป็นจะต้องมีค าบอกกล่าวสนองไซร้ ท่านว่า
สัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้น ในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนองรับ” 

1.2.2  กำรอำศัยช่องทำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ เป็นกรณีแบบ
ไม่ใช่เวลำจริง (Non-real Time) เช่น E-mail, Line Message, Facebook Message เป็นต้น สัญญำจะเกิดขึ้นนับแต่
เวลำได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ำสู่ระบบข้อมูลโดยตรงของผู้รับข้อมูล หรือนับแต่เวลำเรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
จำกระบบข้อมูลอื่นของผู้รับข้อมูล ดังในพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิสก์ พ.ศ. 2544 ซึ่งบัญญัติว่ำ  

“มาตรา 13 ค าเสนอหรือค าสนองในการท าสัญญา อาจท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และห้ามมิให้
ปฏิเสธการมีผลทางกฎหมายของสัญญาเพียงเพราะเหตุที่สัญญานัน้ได้ท าค าเสนอหรือค าสนองเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 14 ในระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล การแสดงเจตนาหรือค าบอกกล่าวอาจท าเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 22 การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล 

มาตรา 23 การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลของผู้รับข้อมูล 

หากผู้รบัข้อมูลได้ก าหนดระบบข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ ให้ถือว่า
การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลได้ก าหนดไว้นั้น  
แต่ถ้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ส่งไปยังระบบข้อมูลอ่ืนของผู้รับข้อมูล ซึ่งมิใช่ระบบข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลก าหนดไว้ 
ให้ถือว่าการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลนับแต่เวลาที่ได้เรียกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบข้อมูลนั้น 

สนองไปถึงผู้มี

เวลาได้รับ เวลาเรียก
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1-14     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งต่างหากจาก
สถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูล ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม มาตรา 24 

มาตรา 24 การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ส่ง ณ ที่ท าการงานของผู้ส่งข้อมูล หรือ
ได้รับ ณ ที่ท าการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ท าการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ท าการงานที่เก่ียวข้องมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเป็นที่ท าการงาน เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถก าหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเก่ียวข้องกับที่
ท าการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาส านักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ได้รับ หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ท าการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่ง และการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลข และโทรพิมพ์ 
หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผู้รับประกันภัยส่งค ำสนองตกลงรับประกันภัยเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้ำสู่ระบบ
ข้อมูลโดยตรงของผู้เอำประกันภัยแล้ว ท ำให้ค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้องตรงกัน สัญญำประกันภัยก็เกิดขึ้นนับแต่เวลำที่
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในระบบข้อมูลของผู้เอำประกันภัยแล้ว แต่ถ้ำมีกำรส่งค ำสนองนั้นผ่ำนระบบข้อมูลอ่ืน
ก่อน สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อเวลำที่ผู้เอำประกันภัยได้เรียกข้อมูลนั้นจำกระบบข้อมูลอื่น  
  1.3  ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาทั่วไป อย่ำงไรก็ดี สัญญำประกันภัยจะมีผลบังคับทำงกฎหมำยได้ 
ต้องประกอบด้วยลักษณะอันเป็นสำระส ำคัญ 3 ประกำรเช่นเดียวกับสัญญำทั่วไป ดังนี้ 

1.3.1  ต้องมีคู่สัญญำ สัญญำเป็นนิติกรรมสองฝ่ำย หรือหลำยฝ่ำยเสมอ โดยที่ฝ่ำยหนึ่งแสดงเจตนำท ำ
นิติกรรมที่เรียกว่ำ “ค าเสนอ” อีกฝ่ำยหนึ่งก็แสดงเจตนำท ำนิติกรรมที่เรียกว่ำ “ค าสนอง” ตอบรับกลับมำ ดังนั้น 
สัญญำฝ่ำยเดียวจึงไม่อำจเกิดขึ้นได้ เพรำะเป็นเพียงกำรท ำนิติกรรมค ำเสนอฝ่ำยเดียว แต่ไม่มีอีกฝ่ำยหนึ่งท ำนิติกรรม
ตอบสนองกลับมำแต่ประกำรใด  

นอกจำกนี้ คู่สัญญำทุกฝ่ำยจะต้องเป็นบุคคลผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำสัญญำตำมกฎหมำยด้วย เช่น 
เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจ และไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือผู้วิกลจริต เป็นต้น ดังที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 153 ว่ำ “การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
ความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ”  

สัญญำประกันภัยจึงเป็นสัญญำสองฝ่ำยระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย แม้จะมีผู้รับ
ประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ก็มิได้ท ำให้สัญญำประกันภัยกลำยเป็นสัญญำสำมฝ่ำย แต่จะเรียกว่ำ “สัญญาเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลภายนอก” เพรำะผู้รับประโยชน์มิได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำประกันภัยด้วย เพียงแต่เป็นผู้ได้รับโอนสิทธิในกำรที่จะ
ได้รับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินที่ตกลงกันไว้จำกผู้เอำประกันภัยมำเท่ำนั้น ตรำบใดที่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอกยังมิได้แสดงเจตนำของตนท่ีจะรับเอำสิทธินั้นต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอำประกันภัยในฐำนะคู่สัญญำ
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขสิทธินั้นของผู้รับประโยชน์เสมอ เว้นเสียแต่ผู้รับประโยชน์นั้นได้
แสดงเจตนำที่จะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยแล้ว ดังที่ได้บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ ดังนี้ 
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“มาตรา 374 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท าสัญญาตกลงว่าจะช าระหนี้แก่บุคคลภายนอกไซร้  ท่านว่าบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้ 

ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่
ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้วคู่สัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่” 
 
 ตัวอย่างที่ 1.8 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง กำรแสดงเจตนำของผู้รับประกันภัยที่ ไม่มีอ ำนำจ เป็นคดีที่ผู้เอำ
ประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิได้ก าหนดแบบแห่งนิติกรรมไว้ เพียงแต่
บังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่ อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนเป็นส าคัญ มิฉะนั้น 
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีมิได้ ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาท าค าเสนอค าสนองถูกต้องตรงกัน 
  ส. ผู้จัดกำรจ ำเลย สำขำขอนแก่น มิได้เป็นตัวแทนผู้มีอ ำนำจท ำสัญญำประกันภัยแทนจ ำเลย ส. จึงไม่มี
อ านาจรับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันพิพาทไว้จากโจทก์ แต่การที่ ส. รับค าขอเอาประกันภัยไว้จากโจทก์ ก็เพียงเพื่อ
ส่งค าเสนอของโจทก์ ให้แก่บริษัทจ าเลยส านักงานใหญ่พิจารณาว่า จะรับประกันภัยได้หรือไม่เท่านั้น มิใช่เป็นค าสนอง
รับประกันภัย เมื่อบริษัทจ าเลย ส านักงานใหญ่ เพิ่งได้รับค าเสนอของโจทก์ เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเป็นเวลา
หลังจากที่รถยนต์บรรทุกคันพิพาทได้เกิดเหตุไปแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่า จ าเลยได้มีค าสนองตอบรับประกันภัยรถยนต์
บรรทุกคันพิพาทเมื่อใด จึงฟังไม่ได้ว่า ขณะที่รถยนต์บรรทุกคันพิพาทเกิดอุบัติเหตุนั้น จ าเลยได้รับประกันภัยรถยนต์
คันดังกล่าวไว้แล้ว อันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ 
  

1.3.2  ต้องมีกำรแสดงเจตนำเป็นค ำเสนอค ำสนองถูกต้องตรงกัน กำรแสดงเจตนำนั้นจะต้องเป็นกำร
แสดงเจตนำอย่ำงแท้จริง ด้วยควำมสมัครใจ มิใช่ด้วยกำรบังคับขู่เข็ญ ปิดบังอ ำพรำง ส ำคัญผิด หรือฉ้อฉล และเมื่อ 
ค ำเสนอกับค ำสนองชัดเจนถูกต้องตรงกันอย่ำงครบถ้วนแล้ว จึงเกิดเป็นสัญญำขึ้นมำ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 149 ว่ำ “นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วย
ใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”  

1.3.3  ต้องมีวัตถุประสงค์ กำรแสดงเจตนำนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดผลผูกพันทำง
กฎหมำย ในกำรที่จะก่อให้เกิดสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงสิทธิ กำรโอนสิทธิ กำรสงวนสิทธิ หรือกำรระงับสิทธิระหว่ำง
คู่สัญญำ อีกทั้งวัตถุประสงค์นั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย ไม่พ้นวิสัย ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของ
ประชำชนด้วย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 150 ว่ำ “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การนั้นเป็นโมฆะ”  

ส ำหรับสัญญำประกันภัย วัตถุประสงค์ของผู้เอำประกันภัย คือ เพื่อโอนควำมเสี่ยงภัยของตนไปให้แก่
ผู้รับประกันภัย ส่วนวัตถุประสงค์ของผู้รับประกันภัยคือ กำรให้ควำมคุ้มครองแก่ควำมเสี่ยงภัยที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคตของผู้เอำประกันภัย ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 
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ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแม้ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูลตั้งอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งต่างหากจาก
สถานที่ที่ถือว่าผู้รับข้อมูล ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม มาตรา 24 

มาตรา 24 การส่งหรือการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้ส่ง ณ ที่ท าการงานของผู้ส่งข้อมูล หรือ
ได้รับ ณ ที่ท าการงานของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ท าการงานหลายแห่ง ให้ถือเอาที่ท าการงานที่เก่ียวข้องมากที่สุด
กับธุรกรรมนั้นเป็นที่ท าการงาน เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่สามารถก าหนดได้ว่าธุรกรรมนั้นเก่ียวข้องกับที่
ท าการงานแห่งใดมากที่สุด ให้ถือเอาส านักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ได้รับ หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏที่ท าการงานของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอาถิ่นที่อยู่ปกติเป็นสถานที่ที่ส่ง
หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับการส่ง และการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการทางโทรเลข และโทรพิมพ์ 
หรือวิธีการสื่อสารอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา” 

ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผู้รับประกันภัยส่งค ำสนองตกลงรับประกันภัยเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้ำสู่ระบบ
ข้อมูลโดยตรงของผู้เอำประกันภัยแล้ว ท ำให้ค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้องตรงกัน สัญญำประกันภัยก็เกิดขึ้นนับแต่เวลำที่
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในระบบข้อมูลของผู้เอำประกันภัยแล้ว แต่ถ้ำมีกำรส่งค ำสนองนั้นผ่ำนระบบข้อมูลอ่ืน
ก่อน สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อเวลำที่ผู้เอำประกันภัยได้เรียกข้อมูลนั้นจำกระบบข้อมูลอื่น  
  1.3  ลักษณะอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาทั่วไป อย่ำงไรก็ดี สัญญำประกันภัยจะมีผลบังคับทำงกฎหมำยได้ 
ต้องประกอบด้วยลักษณะอันเป็นสำระส ำคัญ 3 ประกำรเช่นเดียวกับสัญญำทั่วไป ดังนี้ 

1.3.1  ต้องมีคู่สัญญำ สัญญำเป็นนิติกรรมสองฝ่ำย หรือหลำยฝ่ำยเสมอ โดยที่ฝ่ำยหนึ่งแสดงเจตนำท ำ
นิติกรรมที่เรียกว่ำ “ค าเสนอ” อีกฝ่ำยหนึ่งก็แสดงเจตนำท ำนิติกรรมที่เรียกว่ำ “ค าสนอง” ตอบรับกลับมำ ดังนั้น 
สัญญำฝ่ำยเดียวจึงไม่อำจเกิดขึ้นได้ เพรำะเป็นเพียงกำรท ำนิติกรรมค ำเสนอฝ่ำยเดียว แต่ไม่มีอีกฝ่ำยหนึ่งท ำนิติกรรม
ตอบสนองกลับมำแต่ประกำรใด  

นอกจำกนี้ คู่สัญญำทุกฝ่ำยจะต้องเป็นบุคคลผู้มีควำมสำมำรถในกำรท ำสัญญำตำมกฎหมำยด้วย เช่น 
เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอ ำนำจ และไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือผู้วิกลจริต เป็นต้น ดังที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 153 ว่ำ “การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
ความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ”  

สัญญำประกันภัยจึงเป็นสัญญำสองฝ่ำยระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย แม้จะมีผู้รับ
ประโยชน์เป็นบุคคลอื่น ก็มิได้ท ำให้สัญญำประกันภัยกลำยเป็นสัญญำสำมฝ่ำย แต่จะเรียกว่ำ “สัญญาเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลภายนอก” เพรำะผู้รับประโยชน์มิได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำประกันภัยด้วย เพียงแต่เป็นผู้ได้รับโอนสิทธิในกำรที่จะ
ได้รับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินที่ตกลงกันไว้จำกผู้เอำประกันภัยมำเท่ำนั้น ตรำบใดที่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็น
บุคคลภำยนอกยังมิได้แสดงเจตนำของตนที่จะรับเอำสิทธินั้นต่อผู้รับประกันภัย ผู้เอำประกันภัยในฐำนะคู่สัญญำ
ประกันภัยโดยตรงก็มีสิทธิยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขสิทธินั้นของผู้รับประโยชน์เสมอ เว้นเสียแต่ผู้รับประโยชน์นั้นได้
แสดงเจตนำที่จะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยแล้ว ดังที่ได้บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ ดังนี้ 
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“มาตรา 374 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งท าสัญญาตกลงว่าจะช าระหนี้แก่บุคคลภายนอกไซร้  ท่านว่าบุคคล 
ภายนอกมีสิทธิจะเรียกช าระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้ 

ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจตนาแก่
ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น 

มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้วคู่สัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังได้ไม่” 
 
 ตัวอย่างที่ 1.8 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง กำรแสดงเจตนำของผู้รับประกันภัยที่ ไม่มีอ ำนำจ เป็นคดีที่ผู้เอำ
ประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5133/2542 สัญญาประกันภัย กฎหมายมิได้ก าหนดแบบแห่งนิติกรรมไว้ เพียงแต่
บังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่ อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนเป็นส าคัญ มิฉะนั้น 
จะฟ้องร้องให้บังคับคดีมิได้ ดังนั้น สัญญาประกันภัยจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาท าค าเสนอค าสนองถูกต้องตรงกัน 
  ส. ผู้จัดกำรจ ำเลย สำขำขอนแก่น มิได้เป็นตัวแทนผู้มีอ ำนำจท ำสัญญำประกันภัยแทนจ ำเลย ส. จึงไม่มี
อ านาจรับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันพิพาทไว้จากโจทก์ แต่การที่ ส. รับค าขอเอาประกันภัยไว้จากโจทก์ ก็เพียงเพื่อ
ส่งค าเสนอของโจทก์ ให้แก่บริษัทจ าเลยส านักงานใหญ่พิจารณาว่า จะรับประกันภัยได้หรือไม่เท่านั้น มิใช่เป็นค าสนอง
รับประกันภัย เมื่อบริษัทจ าเลย ส านักงานใหญ่ เพิ่งได้รับค าเสนอของโจทก์ เมื่อเวลา 13.55 นาฬิกา อันเป็นเวลา
หลังจากที่รถยนต์บรรทุกคันพิพาทได้เกิดเหตุไปแล้ว ทั้งไม่ปรากฏว่า จ าเลยได้มีค าสนองตอบรับประกันภัยรถยนต์
บรรทุกคันพิพาทเมื่อใด จึงฟังไม่ได้ว่า ขณะที่รถยนต์บรรทุกคันพิพาทเกิดอุบัติเหตุนั้น จ าเลยได้รับประกันภัยรถยนต์
คันดังกล่าวไว้แล้ว อันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ 
  

1.3.2  ต้องมีกำรแสดงเจตนำเป็นค ำเสนอค ำสนองถูกต้องตรงกัน กำรแสดงเจตนำนั้นจะต้องเป็นกำร
แสดงเจตนำอย่ำงแท้จริง ด้วยควำมสมัครใจ มิใช่ด้วยกำรบังคับขู่เข็ญ ปิดบังอ ำพรำง ส ำคัญผิด หรือฉ้อฉล และเมื่อ 
ค ำเสนอกับค ำสนองชัดเจนถูกต้องตรงกันอย่ำงครบถ้วนแล้ว จึงเกิดเป็นสัญญำขึ้นมำ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 149 ว่ำ “นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วย
ใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ”  

1.3.3  ต้องมีวัตถุประสงค์ กำรแสดงเจตนำนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดผลผูกพันทำง
กฎหมำย ในกำรที่จะก่อให้เกิดสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงสิทธิ กำรโอนสิทธิ กำรสงวนสิทธิ หรือกำรระงับสิทธิระหว่ำง
คู่สัญญำ อีกทั้งวัตถุประสงค์นั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย ไม่พ้นวิสัย ไม่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของ
ประชำชนด้วย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 150 ว่ำ “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
การนั้นเป็นโมฆะ”  

ส ำหรับสัญญำประกันภัย วัตถุประสงค์ของผู้เอำประกันภัย คือ เพื่อโอนควำมเสี่ยงภัยของตนไปให้แก่
ผู้รับประกันภัย ส่วนวัตถุประสงค์ของผู้รับประกันภัยคือ กำรให้ควำมคุ้มครองแก่ควำมเสี่ยงภัยที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคตของผู้เอำประกันภัย ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน 

�� 1.indd   23 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

  ตัวอย่างที่ 1.9 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กำรท ำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ำม เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย 
เป็นผู้ร้องว่ำ สัญญำประกันภัยระหว่ำงผู้ร้องกับผู้คัดค้ำนมีวัตถุประสงค์ต้องห้ำมชัดแจ้งโดยกฎหมำย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  8265/2559 กำรท ำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นกำรต้องห้ำมชัดแจ้งโดย
กฎหมำย หรือเป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน อันเป็นตำม  ป.พ.พ. มำตรำ 
150 นั้น คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต้องร่วมรู้ หรือมีควำมมุ่งหมำยในกำรนั้น การท าสัญญาประกันอัคคีภัย ผู้ร้องไม่ทราบว่า 
สินค้าที่เอาประกันภัย เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย ตัวแทน
ของผู้ร้องเพียงแต่ถ่ายภาพสินค้าในตู้โชว์สินค้าไว้เพียงภาพเดียว  ผู้คัดค้านไม่เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ทราบว่า เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ และผู้ร้องไม่เคยทราบ หรือล่วงรู้ว่าสินค้าที่เอาประกันภัยไว้เป็น
สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่นนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องรู้รายละเอียดยี่ห้อนาฬิกาข้อมือ ระดับราคา หรือแหล่งที่มาของ
นาฬิกาที่ผู้คัดค้านน ามาขาย ย่อมเห็นได้ว่า ผู้ร้องคงมีเจตนารับประกันภัยสินค้านาฬิกาข้อมือที่ผู้คัดค้ านมีไว้ เพื่อขาย
โดยทั่วไปเท่านั้น ส าหรับข้อเท็จจริงที่ว่า นาฬิกาข้อมือดังกล่าวอาจจะมีลักษณะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่นั้น  
ผู้ร้องมิได้รู้เห็นด้วย สัญญาประกันอัคคีภัยในส่วนสต็อกสินค้านาฬิกาข้อมือ จึงท าขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน
ของผู้คัดค้าน กรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมที่ตกลงท าประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้คัดค้านเป็นเจ้าของ และผู้ครอบครอง
สินค้านาฬิกาข้อมือที่มีไว้เพื่อขาย หากนาฬิกาข้อมือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยที่ระบุไว้  ย่อมท าให้ 
ผู้คัดค้านสูญเสียตัวทรัพย์ หรือผลประโยชน์ที่จะได้จากทรัพย์สินนั้น ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย สัญญำประกันภัยระหว่ำงผู้ร้องกับผู้คัดค้ำน หำได้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ำมชัดแจ้งโดยกฎหมำย หรือ
เป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน จึงไม่ตกเป็นโมฆะ ตำมมำตรำ 150 ผู้ร้องและ
ผู้คัดค้ำนจึงมีควำมผูกพันกัน ตำมเงื่อนไขข้อตกลง และควำมรับผิดในกำรรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
สมบูรณ์  
 
2. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
  สัญญำประกันภัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว อำจมีกำรสิ้นสุดลงได้ด้วยสำเหตุดังต่อไปนี้ 
  2.1  การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

2.1.1  เมื่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งไม่ช ำระหนี้ สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำต่ำงตอบแทนประเภทหนึ่ง 
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีหนี้ต้องตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยฝ่ำยผู้เอำประกันภัยมีหนี้ คือ เบี้ยประกันภัยที่จะต้องช ำระ 
ส่วนฝ่ำยผู้รับประกันภัยก็มีหนี้ที่จะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือเงินจ ำนวนหนึ่งให้ หำกมีวินำศภัย หรือเหตุอย่ำงอ่ืน
ในอนำคตตำมที่ตกลงกันเกิดขึ้น เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ในมูลหนี้ของตน คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ
บอกกล่ำวให้ช ำระหนี้ภำยในก ำหนดระยะเวลำอันสมควร หำกยังคงเพิกเฉยอยู่ คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้รับช ำระหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำนั้นได้ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 387 ว่ำ “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง 
ไม่ช าระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นช าระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้  
ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้” 

2.1.2  เมื่อกำรช ำระหนี้กลำยเป็นพ้นวิสัย เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ ภำยหลัง
สัญญำประกันภัย คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่สำมำรถช ำระหนี้ได ้ด้วยสำเหตุที่เกิดจำกควำมผิดของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
แล้ว คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งที่ไม่อำจช ำระหนี้นั้นได้ ก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญำนั้นได้ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่ง
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และพำณิชย์ มำตรำ 389 ว่ำ “ถ้าการช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
อันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้”  
  2.2  การสิ้นสุดตามข้อก าหนดในสัญญา คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยมีสิทธิที่จะตกลงกันในข้อสัญญำล่วงหน้ำว่ำ 
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไข หรือเหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังที่ก ำหนดไว้ ให้สัญญำประกันภัยมีผลเป็นอันสิ้นสุดลงได้ 
ดังนี้ 

2.2.1  โดยผลตำมเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบก าหนดสัญญาประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุระยะเวลำเอำ

ประกันภัยหนึ่งปีไว้ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 16.30 น. ถึงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 16.30 น. 
หลังจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 16.30 น. เป็นต้นไป ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง 
เป็นต้น 

2) สิ้นผลจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เช่น เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย ส ำหรับที่อยู่อำศัย ก ำหนดไว้ภำยใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 6.13 กำรระงับไปแห่งสัญญำประกันภัยว่ำ 
“ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ 

6.13 ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันเร่ิมต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผล นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว” เป็นต้น 

3) สิ้นผลเมื่อส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยหมดสิ้นไป เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์-
อักษรจำกผู้รับประกันภัยเสียก่อน หรือเป็นผลของพินัยกรรม หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
ควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป ก ำหนดไว้ในข้อที่ 9. กำรระงับไปแห่งสัญญำประกันภัยว่ำ “ความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไปทันที เมื่อ 

9.4  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”  

โดยที่ย่อหน้ำสุดท้ำยของข้อ 9. จะระบุเพิ่มเติมว่ำ “จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้
แจ้งให้บริษัททราบก่อนเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลัง
แนบท้ายไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้” เป็นต้น 

4)  สิ้นผลเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยสูญสลายไป หรือไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว เช่น กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยทั่วไป ภำยใต้เงื่อนไขทั่วไปในกำรรับประกันภัย ข้อ 6. กำรระงับไปแห่งสัญญำประกันภัยระบุให้ควำมคุ้มครอง
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันระงับสิ้นไป เม่ือ  

“6.4 สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มีกำร
พังทลำย หรือเคลื่อนไปจากที่เดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
นั้นตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอ่ืนซึ่งกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง” เป็นต้น 
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  ตัวอย่างที่ 1.9 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เร่ือง กำรท ำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ำม เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย 
เป็นผู้ร้องว่ำ สัญญำประกันภัยระหว่ำงผู้ร้องกับผู้คัดค้ำนมีวัตถุประสงค์ต้องห้ำมชัดแจ้งโดยกฎหมำย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่  8265/2559 กำรท ำนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นกำรต้องห้ำมชัดแจ้งโดย
กฎหมำย หรือเป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน อันเป็นตำม  ป.พ.พ. มำตรำ 
150 นั้น คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต้องร่วมรู้ หรือมีควำมมุ่งหมำยในกำรนั้น การท าสัญญาประกันอัคคีภัย ผู้ร้องไม่ทราบว่า 
สินค้าที่เอาประกันภัย เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย ตัวแทน
ของผู้ร้องเพียงแต่ถ่ายภาพสินค้าในตู้โชว์สินค้าไว้เพียงภาพเดียว  ผู้คัดค้านไม่เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ทราบว่า เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ และผู้ร้องไม่เคยทราบ หรือล่วงรู้ว่าสินค้าที่เอาประกันภัยไว้เป็น
สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่นนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องรู้รายละเอียดยี่ห้อนาฬิกาข้อมือ ระดับราคา หรือแหล่งที่มาของ
นาฬิกาที่ผู้คัดค้านน ามาขาย ย่อมเห็นได้ว่า ผู้ร้องคงมีเจตนารับประกันภัยสินค้านาฬิกาข้อมือที่ผู้คัดค้ านมีไว้ เพื่อขาย
โดยทั่วไปเท่านั้น ส าหรับข้อเท็จจริงที่ว่า นาฬิกาข้อมือดังกล่าวอาจจะมีลักษณะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่นั้น  
ผู้ร้องมิได้รู้เห็นด้วย สัญญาประกันอัคคีภัยในส่วนสต็อกสินค้านาฬิกาข้อมือ จึงท าขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สิน
ของผู้คัดค้าน กรณีเกิดอัคคีภัย หรือภัยเพิ่มเติมที่ตกลงท าประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้คัดค้านเป็นเจ้าของ และผู้ครอบครอง
สินค้านาฬิกาข้อมือที่มีไว้เพื่อขาย หากนาฬิกาข้อมือได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยที่ระบุไว้  ย่อมท าให้ 
ผู้คัดค้านสูญเสียตัวทรัพย์ หรือผลประโยชน์ที่จะได้จากทรัพย์สินนั้น ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอา
ประกันภัย สัญญำประกันภัยระหว่ำงผู้ร้องกับผู้คัดค้ำน หำได้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ำมชัดแจ้งโดยกฎหมำย หรือ
เป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน จึงไม่ตกเป็นโมฆะ ตำมมำตรำ 150 ผู้ร้องและ
ผู้คัดค้ำนจึงมีควำมผูกพันกัน ตำมเงื่อนไขข้อตกลง และควำมรับผิดในกำรรับประกันอัคคีภัยที่มีผลบังคับโดย
สมบูรณ์  
 
2. การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 
  สัญญำประกันภัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว อำจมีกำรสิ้นสุดลงได้ด้วยสำเหตุดังต่อไปนี้ 
  2.1  การสิ้นสุดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

2.1.1  เมื่อคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งไม่ช ำระหนี้ สัญญำประกันภัยเป็นสัญญำต่ำงตอบแทนประเภทหนึ่ง 
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีหนี้ต้องตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยฝ่ำยผู้เอำประกันภัยมีหนี้ คือ เบี้ยประกันภัยที่จะต้องช ำระ 
ส่วนฝ่ำยผู้รับประกันภัยก็มีหนี้ที่จะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือเงินจ ำนวนหนึ่งให้ หำกมีวินำศภัย หรือเหตุอย่ำงอ่ืน
ในอนำคตตำมที่ตกลงกันเกิดขึ้น เมื่อฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ในมูลหนี้ของตน คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ
บอกกล่ำวให้ช ำระหนี้ภำยในก ำหนดระยะเวลำอันสมควร หำกยังคงเพิกเฉยอยู่ คู่สัญญำฝ่ำยที่ไม่ได้รับช ำระหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำนั้นได้ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 387 ว่ำ “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง 
ไม่ช าระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นช าระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้  
ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้” 

2.1.2  เมื่อกำรช ำระหนี้กลำยเป็นพ้นวิสัย เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ ภำยหลัง
สัญญำประกันภัย คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่สำมำรถช ำระหนี้ได ้ด้วยสำเหตุที่เกิดจำกควำมผิดของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
แล้ว คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งที่ไม่อำจช ำระหนี้นั้นได้ ก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญำนั้นได้ ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่ง

 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับตัวแทนประกันวนิาศภัย     1-17 
 

และพำณิชย์ มำตรำ 389 ว่ำ “ถ้าการช าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
อันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้”  
  2.2  การสิ้นสุดตามข้อก าหนดในสัญญา คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยมีสิทธิที่จะตกลงกันในข้อสัญญำล่วงหน้ำว่ำ 
เมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไข หรือเหตุกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังที่ก ำหนดไว้ ให้สัญญำประกันภัยมีผลเป็นอันสิ้นสุดลงได้ 
ดังนี้ 

2.2.1  โดยผลตำมเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  สิ้นผลตามวันเวลาครบก าหนดสัญญาประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุระยะเวลำเอำ

ประกันภัยหนึ่งปีไว้ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 16.30 น. ถึงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 16.30 น. 
หลังจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 16.30 น. เป็นต้นไป ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนั้นก็สิ้นสุดลง 
เป็นต้น 

2) สิ้นผลจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เช่น เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย ส ำหรับที่อยู่อำศัย ก ำหนดไว้ภำยใต้ข้อ 6. เงื่อนไขทั่วไป ข้อที่ 6.13 กำรระงับไปแห่งสัญญำประกันภัยว่ำ 
“ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นอันระงับสิ้นไปทันที เมื่อ 

6.13 ผู้เอาประกันภัยไม่ช าระเบี้ยประกันภัย เมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันเร่ิมต้นระยะเวลาเอา
ประกันภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผล นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว” เป็นต้น 

3) สิ้นผลเมื่อส่วนได้เสียของผู้เอาประกันภัยหมดสิ้นไป เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์-
อักษรจำกผู้รับประกันภัยเสียก่อน หรือเป็นผลของพินัยกรรม หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เช่น กรมธรรม์ประกันภัย
ควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป ก ำหนดไว้ในข้อที่ 9. กำรระงับไปแห่งสัญญำประกันภัยว่ำ “ความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไปทันที เมื่อ 

9.4  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอ่ืน นอกจากทาง
พินัยกรรม หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”  

โดยที่ย่อหน้ำสุดท้ำยของข้อ 9. จะระบุเพิ่มเติมว่ำ “จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้
แจ้งให้บริษัททราบก่อนเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลัง
แนบท้ายไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้” เป็นต้น 

4)  สิ้นผลเมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยสูญสลายไป หรือไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว เช่น กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยทั่วไป ภำยใต้เงื่อนไขทั่วไปในกำรรับประกันภัย ข้อ 6. กำรระงับไปแห่งสัญญำประกันภัยระบุให้ควำมคุ้มครอง
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันระงับสิ้นไป เม่ือ  

“6.4 สิ่งปลูกสร้างที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์  หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มีกำร
พังทลำย หรือเคลื่อนไปจากที่เดิมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้นเสื่อมประโยชน์ในการใช้ทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือท าให้สิ่งปลูกสร้างนั้น หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง
นั้นตกอยู่ในการเสี่ยงต่อวินาศภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่เหตุดังกล่าวมานี้สืบเนื่องมาจากอัคคีภัย หรือสาเหตุอ่ืนซึ่งกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง” เป็นต้น 
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5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ภำยใต้หมวดที่ 4 ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ข้อ 4. จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิด ระบุว่ำ  

“4.2 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดรวมของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใน
กรณีที่จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป หรือได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้ มีจ ำนวนรวมกันครบ
ตำมจ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดรวมของบริษัท กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นผลบังคับทันที แม้จะยังไม่ครบ
ก ำหนดระยะเวลำประกันภัยก็ตำม” เป็นต้น 

2.2.2  โดยผลจำกกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยก่อนเริ่มเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัย 

มีอยู่ตลอดเวลำ ฉะนั้น ภำระผูกพันของผู้รับประกันภัยในกำรให้ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมี 
ผลบังคับทันทีที่สัญญำประกันภัยนั้นเกิดขึ้น เพื่อให้รองรับกับควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัยที่อำจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ 
ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบำงประเภทแล้ว แม้จะได้เร่ิมต้นระยะเวลำเอำประกันภัยไปแล้ว แต่ควำมเสี่ยงภัยจริงของ
ผู้เอำประกันภัยยังมิได้เริ่มต้นเลย ดังเช่น กรมธรรม์ประกันภัยสินค้ำที่ขนส่งภำยในประเทศ ควำมคุ้มครองจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ด ำเนินกำรยกสินค้ำที่เอำประกันภัยขึ้นไปยังยำนพำหนะที่ขนส่งเป็นต้นไป จนจบกระบวนกำรขนส่งที่จุดหมำย
ปลำยทำง ถึงแม้ว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุวันเวลำที่เริ่มต้นเป็นวันเวลำก่อนหน้ำนั้นก็ตำม ผลตำมกฎหมำยใน
กรณีนี้คือ หำกผู้เอำประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จ ำต้องช ำระเบี้ยประกันภัยครึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับประกันภัย 
ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 872 ว่ำ “ก่อนเร่ิมเสี่ยงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได้ แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้เบี้ยประกันภัยกึ่งจ านวน”  

เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยสินค้ำที่ขนส่ง
ภำยในประเทศ ภำยใต้ข้อ 10. กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและกำรคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก ำหนดทั่วไป ข้อที่ 10.2 กำรคืนเบี้ยประกันภัย ระบุว่ำ 

“10.2.1 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว ในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการเริ่มต้นการให้ความคุ้มครองตามข้อ 1 ของหมวดที่ 4 บริษั ทจะคืนเบี้ยประกันภัย
เฉพาะส่วนที่ได้รับไว้แล้วให้ผู้เอาประกันภัยเต็มจ านวน” 

2)  การบอกเลิกระหว่างระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัย  โดยทั่วไปแล้ว กรมธรรม์
ประกันภัยให้สิทธิแก่ทั้งผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นฝ่ำยที่บอกเลิก ด้วยควำมสมัครใจก็ได้ 

แม้สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีกำรแสดงเจตนำค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้องตรงกันของ
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย แต่กำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย หรือกระทั่งสัญญำทั่วไปนั้น ไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอม หรือ
สนองตอบจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน ถึงจะมีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย และเมื่อบอกเลิกสัญญำไปแล้ว ก็ไม่อำจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนกำรบอกเลิกสัญญำนั้นได้เลย เนื่องจำกในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 386 บัญญัติว่ำ  
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“ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิก
สัญญาเช่นนั้นย่อมท าด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”  
ทั้งนี้ หำกกรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดวิธีกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัยไว้เช่นใด ต้องปฏิบัติให้

ถูกต้องตำมนั้นด้วย มิฉะนั้นแล้ว สัญญำประกันภัยยังคงมีผลบังคับต่อไปโดยมิได้ถูกยกเลิกไปแต่ประกำรใด  
  
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยผิดจำกเงื่อนไข เป็นคดีที่ผู้เอำ
ประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 753/2537 กรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดว่ำ จ ำเลยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้
ด้วยกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นหนังสือไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์ผู้เอำประกันภัย 
ในกรณีนี้จ าเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่โจทก์ โดยหักเบี้ยประกัน ส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับ
มาแล้วออกตามส่วน เมื่อสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้น และจ าเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยตามส าเนาภาพถ่ายตาราง
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย โดยโจทก์ได้ช าระเบี้ยประกันให้แก่จ าเลยแล้ว การที่จ าเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องปฏิบัติตามกรมธรรม์นี้ เมื่อจ ำเลยไม่ได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือไปยังโจทก์ สัญญำ
ประกันภัยจึงยังไม่เลิกกัน และกรมธรรมม์ประกันภัยยังมีสภำพบังคับอยู่  
 
3. อายุความ 
  ส ำหรับกำรประกันวินำศภัย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 882 บัญญัติเร่ืองอำยุควำมฟ้องร้อง
ระหว่ำงคู่สัญญำประกันภัยไว้เป็นกำรเฉพำะว่ำ 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงก าหนด” 
 จะเห็นได้ว่ำ อำยุควำมนั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพำะกำรประกันวินำศภัย ซึ่งให้ควำมคุ้มครองต่อวัตถุ
ที่เอำประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอำประกันภัยไว้ หรือควำมรับผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย หำกผู้เอำ
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภำยนอกผู้เสียหำย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทน ส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นตำมกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภำยนอกผู้เสียหำยนั้น จ ำต้องยื่นฟ้องคดีภำยในก ำหนดเวลำสองปีนับแต่วันที่เกิดควำมเสียหำย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช าระเบี้ยประกันภัย หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย 

3.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเนื่องจำกผู้เอำประกันภัยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย 
ในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมำฟ้องคดีให้ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว โดยมีก ำหนดเวลำ
ภำยในสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย  
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5)  สิ้นผลเมื่อมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจนเต็มตามจ านวนเงินเอาประกันภัยแล้ว เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ภำยใต้หมวดที่ 4 ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขทั่วไป ข้อ 4. จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิด ระบุว่ำ  

“4.2 จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดของบริษัทตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะไม่เกินจ านวนเงิน
จ ากัดความรับผิดรวมของบริษัทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ตามที่ได้ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ใน
กรณีที่จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป หรือได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะชดใช้ มีจ ำนวนรวมกันครบ
ตำมจ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดรวมของบริษัท กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นผลบังคับทันที แม้จะยังไม่ครบ
ก ำหนดระยะเวลำประกันภัยก็ตำม” เป็นต้น 

2.2.2  โดยผลจำกกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย 
1)  การบอกเลิกสัญญาประกันภัยก่อนเริ่มเสี่ยงภัย โดยทั่วไป ควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัย 

มีอยู่ตลอดเวลำ ฉะนั้น ภำระผูกพันของผู้รับประกันภัยในกำรให้ควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมี 
ผลบังคับทันทีที่สัญญำประกันภัยนั้นเกิดขึ้น เพื่อให้รองรับกับควำมเสี่ยงภัยของผู้เอำประกันภัยที่อำจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ 
ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบำงประเภทแล้ว แม้จะได้เร่ิมต้นระยะเวลำเอำประกันภัยไปแล้ว แต่ควำมเสี่ยงภัยจริงของ
ผู้เอำประกันภัยยังมิได้เริ่มต้นเลย ดังเช่น กรมธรรม์ประกันภัยสินค้ำที่ขนส่งภำยในประเทศ ควำมคุ้มครองจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ด ำเนินกำรยกสินค้ำที่เอำประกันภัยขึ้นไปยังยำนพำหนะที่ขนส่งเป็นต้นไป จนจบกระบวนกำรขนส่งที่จุดหมำย
ปลำยทำง ถึงแม้ว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุวันเวลำที่เริ่มต้นเป็นวันเวลำก่อนหน้ำนั้นก็ตำม ผลตำมกฎหมำยใน
กรณีนี้คือ หำกผู้เอำประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จ ำต้องช ำระเบี้ยประกันภัยครึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับประกันภัย 
ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 872 ว่ำ “ก่อนเร่ิมเสี่ยงภัย ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิก
สัญญาเสียก็ได้ แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้เบี้ยประกันภัยกึ่งจ านวน”  

เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยสินค้ำที่ขนส่ง
ภำยในประเทศ ภำยใต้ข้อ 10. กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและกำรคืนเบี้ยประกันภัยของหมวดที่ 4 เงื่อนไขและ
ข้อก ำหนดทั่วไป ข้อที่ 10.2 กำรคืนเบี้ยประกันภัย ระบุว่ำ 

“10.2.1 กรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบขนส่งเฉพาะเที่ยว ในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทบอก
เลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนการเริ่มต้นการให้ความคุ้มครองตามข้อ 1 ของหมวดที่ 4 บริษั ทจะคืนเบี้ยประกันภัย
เฉพาะส่วนที่ได้รับไว้แล้วให้ผู้เอาประกันภัยเต็มจ านวน” 

2)  การบอกเลิกระหว่างระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัย  โดยทั่วไปแล้ว กรมธรรม์
ประกันภัยให้สิทธิแก่ทั้งผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นฝ่ำยที่บอกเลิก ด้วยควำมสมัครใจก็ได้ 

แม้สัญญำประกันภัยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีกำรแสดงเจตนำค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้องตรงกันของ
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย แต่กำรบอกเลิกสัญญำประกันภัย หรือกระทั่งสัญญำทั่วไปนั้น ไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอม หรือ
สนองตอบจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งก่อน ถึงจะมีผลบังคับได้ตำมกฎหมำย และเมื่อบอกเลิกสัญญำไปแล้ว ก็ไม่อำจ
เปลี่ยนใจที่จะถอนกำรบอกเลิกสัญญำนั้นได้เลย เนื่องจำกในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 386 บัญญัติว่ำ  
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“ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิก
สัญญาเช่นนั้นย่อมท าด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”  
ทั้งนี้ หำกกรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดวิธีกำรบอกเลิกสัญญำประกันภัยไว้เช่นใด ต้องปฏิบัติให้

ถูกต้องตำมนั้นด้วย มิฉะนั้นแล้ว สัญญำประกันภัยยังคงมีผลบังคับต่อไปโดยมิได้ถูกยกเลิกไปแต่ประกำรใด  
  
 ตัวอย่างที่ 1.10 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยผิดจำกเงื่อนไข เป็นคดีที่ผู้เอำ
ประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 753/2537 กรมธรรม์ประกันภัยก ำหนดว่ำ จ ำเลยจะบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ได้
ด้วยกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นหนังสือไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโจทก์ผู้เอำประกันภัย 
ในกรณีนี้จ าเลยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่โจทก์ โดยหักเบี้ยประกัน ส าหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับ
มาแล้วออกตามส่วน เมื่อสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้น และจ าเลยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยตามส าเนาภาพถ่ายตาราง
แห่งกรมธรรม์ประกันภัย โดยโจทก์ได้ช าระเบี้ยประกันให้แก่จ าเลยแล้ว การที่จ าเลยจะบอกเลิกสัญญาประกันภัย 
จ าเลยจึงต้องปฏิบัติตามกรมธรรม์นี้ เมื่อจ ำเลยไม่ได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหนังสือไปยังโจทก์ สัญญำ
ประกันภัยจึงยังไม่เลิกกัน และกรมธรรมม์ประกันภัยยังมีสภำพบังคับอยู่  
 
3. อายุความ 
  ส ำหรับกำรประกันวินำศภัย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 882 บัญญัติเร่ืองอำยุควำมฟ้องร้อง
ระหว่ำงคู่สัญญำประกันภัยไว้เป็นกำรเฉพำะว่ำ 
 “ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดเวลาสองปีนับแต่วันวินาศภัย 
 ในการเรียกให้ใช้หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาสองปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้
ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึงก าหนด” 
 จะเห็นได้ว่ำ อำยุควำมนั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
  3.1  กรณีเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นกรณีเฉพำะกำรประกันวินำศภัย ซึ่งให้ควำมคุ้มครองต่อวัตถุ
ที่เอำประกันภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ระบุเอำประกันภัยไว้ หรือควำมรับผิดกฎหมำยของผู้เอำประกันภัย หำกผู้เอำ
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลภำยนอกผู้เสียหำย แล้วแต่กรณี ฟ้องคดีให้ผู้รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทน ส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นตำมกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ หรือ
บุคคลภำยนอกผู้เสียหำยนั้น จ ำต้องยื่นฟ้องคดีภำยในก ำหนดเวลำสองปีนับแต่วันที่เกิดควำมเสียหำย  
  3.2  กรณีเรียกให้ช าระเบี้ยประกันภัย หรือให้คืนเบี้ยประกันภัย 

3.2.1  กรณีเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเนื่องจำกผู้เอำประกันภัยไม่ปฏิบัติตำมสัญญำประกันภัย 
ในกำรช ำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยจึงมำฟ้องคดีให้ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว โดยมีก ำหนดเวลำ
ภำยในสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกให้ช ำระเบี้ยประกันภัย  
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 ตัวอย่างที่ 1.11 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง อำยุควำมคดีเรียกร้องให้ผู้เอำประกันภัยรับผิด เป็นคดีที่ผู้รับ
ประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้เอำประกันภัย ให้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 468/2548 โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยน าสืบว่า มีการท าสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จ าเลยไม่ได้น าสืบโต้แย้งเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิ
ฟ้องเรียกเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกจ ำเลยผู้เอำประกันภัย ภำยในก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีนับแต่มีกำรท ำ
สัญญำประกันภัย  
 

3.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเมื่อผู้เอำประกันภัยได้ช ำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว สัญญำ
ประกันภัยมีอันสิ้นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมำย หรือด้วยข้อสัญญำดังที่กล่ำวไว้ในหัวข้อกำรสิ้นสุดของสัญญำ
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนต่ำง ส ำหรับระยะเวลำที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น ผู้เอำประกันภัยจ ำต้องยื่นฟ้องคดีภำยในก ำหนดเวลำสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี้ย
ประกันภัยนั้นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/9 บัญญัติว่ำ “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ” และมำตรำ 193/10 ก็บัญญัติอีกว่ำ 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้” 

ดังนั้น ผลทำงกฎหมำยหำกเจ้ำหนี้มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตำมอำยุควำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดเอำไว้แล้ว 
ลูกหนี้สำมำรถหยิบยกกำรขำดอำยุควำมมำปฏิเสธควำมรับผิดได้ ท ำให้ผู้เป็นเจ้ำหนี้ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยยังบัญญัติให้อำยุควำมสำมำรถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ได้ 
ดังนี้  

1) อายุความสะดุดหยุดลง พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ให้ควำมหมำยของ 
ค ำว่ำ “อายุความสะดุดหยุดลง” หมำยควำมถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่
ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น”  

อันบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ดังนี้ 
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช าระหนี้ให้

บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ 
(3)  เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี้ได้กระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น” 
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อำยุควำมสะดุดหยุดลงจึงเป็นกำรหยุดนับระยะเวลำที่ผ่ำนมำแล้วของอำยุควำมนั้นไปเลย เมื่อ
ปรำกฏกรณีดังที่กฎหมำยได้บัญญัติไว้ข้ำงต้นเกิดขึ้นมำ และถ้ำเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอำยุควำมกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่  พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มำตรำ 14  
บัญญัติว่ำ “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส ำหรับคดีฟ้องร้องระหว่ำงคู่สัญญำประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภคคือ ผู้รับประกันภัย
เรียกร้องให้ผู้เอำประกันภัยช ำระเบี้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย และได้มีกำรเจรจำต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อำยุ
ควำมฟ้องคดีก ำหนดเวลำสองปีที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ เรียกร้องนั้น ต้องสะดุดหยุดอยู่คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้ำงอยู่
ตั้งแต่วันที่เร่ิมเจรจำกัน ครั้นเมื่อยกเลิกกำรเจรจำแล้ว จึงจะเริ่มนับต่อจำกช่วงระยะเวลำนั้นจนครบก ำหนดอำยุควำม
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่กำรฟ้องร้องคดีระหว่ำงบุคคลภำยนอกผู้เสียหำยกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอำประกันภัยนั้น 
มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่ำงผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่ำนั้น กรณีจึงไม่ตกอยู่
ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท ำให้อำยุควำมฟ้องคดีต้องสะดุดหยุดอยู่ ฉะนั้น 
อำยุควำมฟ้องคดีในกรณีดังกล่ำวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่ำนั้น 
  
 ตัวอย่างที่ 1.12 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง อำยุควำมสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ย
ประกันภัย ฟ้องเรียกร้องลูกหนี้ ซึ่งเป็นผู้เอำประกันภัย ให้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกำรเรียกให้ใช้หรือให้คืน
เบี้ยประกันภัย ท่ำนห้ำมมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลำ 2 ปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
ก ำหนด ดังนั้น แม้ลูกหนี้และกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันได้มีหนังสือรับสภำพหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย และขอผ่อนช ำระหนี้
ต่อเจ้ำหนี้ อันเป็นเหตุให้อำยุควำมสะดุดหยุดลง และเริ่มนับอำยุควำมใหม่นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดช ำระหนี้   
แต่ลูกหนี้มิได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ จึงล่วงเลยก าหนดเวลา 2 ปีแล้ว การที่ลูกหนี้ร่วมกับผู้ร้องขอที่ 1 ยื่นค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
โดยระบุชื่อเจ้าหนี้รายนี้ เป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งในจ านวนเจ้าหนี้หลายราย ทั้งลูกหนี้ได้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้ให้ตรวจสอบ
และยืนยันยอดตามที่ปรากฏในบัญชีของลูกหนี้ จึงถือได้ว่า เป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้รับสภาพความรับผิดต่อเจ้าหนี้โดยมี
หลักฐานเป็นหนังสือ ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ มีก าหนด
อายุความ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด 
ถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อยู่ภายในก าหนดเวลา  2 ปี สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ 
จึงยังไม่ขาดอายุความ 
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 ตัวอย่างที่ 1.11 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง อำยุควำมคดีเรียกร้องให้ผู้เอำประกันภัยรับผิด เป็นคดีที่ผู้รับ
ประกันภัย เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้เอำประกันภัย ให้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 468/2548 โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยน าสืบว่า มีการท าสัญญาประกันภัย และ
ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 จ าเลยไม่ได้น าสืบโต้แย้งเป็นอย่างอ่ืน ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิ
ฟ้องเรียกเงินค่ำเบี้ยประกันภัยจำกจ ำเลยผู้เอำประกันภัย ภำยในก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 2 ปีนับแต่มีกำรท ำ
สัญญำประกันภัย  
 

3.2.2  กรณีเรียกให้คืนเบี้ยประกันภัย เกิดขึ้นเมื่อผู้เอำประกันภัยได้ช ำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว สัญญำ
ประกันภัยมีอันสิ้นสุดลงไปด้วยบทบัญญัติของกฎหมำย หรือด้วยข้อสัญญำดังที่กล่ำวไว้ในหัวข้อกำรสิ้นสุดของสัญญำ
ประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยมีหน้ำที่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนต่ำง ส ำหรับระยะเวลำที่มิได้คุ้มครองต่อ แต่ผู้รับประกันภัย
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น ผู้เอำประกันภัยจ ำต้องยื่นฟ้องคดีภำยในก ำหนดเวลำสองปีนับแต่วันที่มีสิทธิเรียกคืนเบี้ย
ประกันภัยนั้นด้วย 

เนื่องด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 193/9 บัญญัติว่ำ “สิทธิเรียกร้องใดๆ ถ้ามิได้ใช้
บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ” และมำตรำ 193/10 ก็บัญญัติอีกว่ำ 
“สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้” 

ดังนั้น ผลทำงกฎหมำยหำกเจ้ำหนี้มิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องตำมอำยุควำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดเอำไว้แล้ว 
ลูกหนี้สำมำรถหยิบยกกำรขำดอำยุควำมมำปฏิเสธควำมรับผิดได้ ท ำให้ผู้เป็นเจ้ำหนี้ต้องเสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไป  
แต่อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยยังบัญญัติให้อำยุควำมสำมำรถสะดุดหยุดลง หรือสะดุดหยุดอยู่ เพื่อประโยชน์แก่เจ้ำหนี้ได้ 
ดังนี้  

1) อายุความสะดุดหยุดลง พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ให้ควำมหมำยของ 
ค ำว่ำ “อายุความสะดุดหยุดลง” หมำยควำมถึง “การหยุดนับระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนแล้วเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่
ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ก็เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น”  

อันบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ดังนี้ 
“มาตรา 193/14 อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช าระหนี้ให้

บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพ
หนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

(2)  เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ช าระหนี้ 
(3)  เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 
(4)  เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(5)  เจ้าหนี้ได้กระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
มาตรา 193/15 เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ 
เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เร่ิมนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น” 
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อำยุควำมสะดุดหยุดลงจึงเป็นกำรหยุดนับระยะเวลำที่ผ่ำนมำแล้วของอำยุควำมนั้นไปเลย เมื่อ
ปรำกฏกรณีดังที่กฎหมำยได้บัญญัติไว้ข้ำงต้นเกิดขึ้นมำ และถ้ำเหตุที่ท ำให้อำยุควำมสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง จึงจะ
เร่ิมต้นนับอำยุควำมกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

2)  อายุความสะดุดหยุดอยู่  พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มำตรำ 14  
บัญญัติว่ำ “ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา” 

ส ำหรับคดีฟ้องร้องระหว่ำงคู่สัญญำประกันภัยด้วยกันเอง อันจัดเป็นคดีผู้บริโภคคือ ผู้รับประกันภัย
เรียกร้องให้ผู้เอำประกันภัยช ำระเบี้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย และได้มีกำรเจรจำต่อรองกันอยู่ จะมีผลให้อำยุ
ควำมฟ้องคดีก ำหนดเวลำสองปีที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ เรียกร้องนั้น ต้องสะดุดหยุดอยู่คือ ไม่นับต่อ ให้นับค้ำงอยู่
ตั้งแต่วันที่เร่ิมเจรจำกัน ครั้นเมื่อยกเลิกกำรเจรจำแล้ว จึงจะเริ่มนับต่อจำกช่วงระยะเวลำนั้นจนครบก ำหนดอำยุควำม
สองปี 

แต่ด้วยเหตุที่กำรฟ้องร้องคดีระหว่ำงบุคคลภำยนอกผู้เสียหำยกับผู้รับประกันภัย หรือผู้เอำประกันภัยนั้น 
มิใช่เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งจะต้องเป็นคดีที่ฟ้องเรียกร้องกันระหว่ำงผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจเท่ำนั้น กรณีจึงไม่ตกอยู่
ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 อันจะมีผลท ำให้อำยุควำมฟ้องคดีต้องสะดุดหยุดอยู่ ฉะนั้น 
อำยุควำมฟ้องคดีในกรณีดังกล่ำวจึงเพียงแต่สะดุดหยุดลงเท่ำนั้น 
  
 ตัวอย่างที่ 1.12 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง อำยุควำมสะดุดหยุดลง เป็นคดีที่ผู้รับประกันภัย เจ้ำหนี้ค่ำเบี้ย
ประกันภัย ฟ้องเรียกร้องลูกหนี้ ซึ่งเป็นผู้เอำประกันภัย ให้ช ำระค่ำเบี้ยประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 7155/2547 ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกำรเรียกให้ใช้หรือให้คืน
เบี้ยประกันภัย ท่ำนห้ำมมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลำ 2 ปีนับแต่วันซึ่งสิทธิจะเรียกให้ใช้หรือคืนเบี้ยประกันภัยถึง
ก ำหนด ดังนั้น แม้ลูกหนี้และกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันได้มีหนังสือรับสภำพหนี้ค่ำเบี้ยประกันภัย และขอผ่อนช ำระหนี้
ต่อเจ้ำหนี้ อันเป็นเหตุให้อำยุควำมสะดุดหยุดลง และเริ่มนับอำยุควำมใหม่นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดช ำระหนี้   
แต่ลูกหนี้มิได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เลย เมื่อนับถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ จึงล่วงเลยก าหนดเวลา 2 ปีแล้ว การที่ลูกหนี้ร่วมกับผู้ร้องขอที่ 1 ยื่นค าร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
โดยระบุชื่อเจ้าหนี้รายนี้ เป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งในจ านวนเจ้าหนี้หลายราย ทั้งลูกหนี้ได้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้ให้ตรวจสอบ
และยืนยันยอดตามที่ปรากฏในบัญชีของลูกหนี้ จึงถือได้ว่า เป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้รับสภาพความรับผิดต่อเจ้าหนี้โดยมี
หลักฐานเป็นหนังสือ ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ มีก าหนด
อายุความ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับสภาพความผิด ตามมาตรา 193/35 ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิด 
ถึงวันที่เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อยู่ภายในก าหนดเวลา  2 ปี สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ 
จึงยังไม่ขาดอายุความ 
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เรื่องที่ 1.3  
รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคสอง และวรรคสำม ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับ
ประกันภัยว่ำ  

“ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 
กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมีรายการดั่งต่อไปนี้ 
(1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
(2)  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 
(3)  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
(4)  จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(5)  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
(6)  ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 
(7)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 
(8)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9)  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
(10)  วันท าสัญญาประกันภัย 
(11)  สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย” 

  ดังนั้น เมื่อผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้รับประกันภัยแล้ว ควรตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำ 
ตรงตำมที่ได้ตกลงกันด้วยวำจำในสัญญำประกันภัยหรือไม่ ถ้ำไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบทักท้วง และร้องขอให้ผู้รับ
ประกันภัยแก้ไขทันที  
  รำยกำรของกรมธรรม์ประกันภัยที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ล้วนเป็นสำระส ำคัญที่จะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้น
เพียงบำงข้อที่ระบุว่ำ “ถ้าหากได้ก าหนดไว้” และ “ถ้าจะพึงมี” เท่ำนั้น ซึ่งอำจจะมี หรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
รำยกำรดังกล่ำวแต่ละข้อสำมำรถสรุปสำระส ำคัญออกมำได้ ดังนี้  
  1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยอยู่ และได้โอนควำมเสี่ยงภัยที่
อำจจะเกิดแก่วัตถุนั้นมำให้ผู้รับประกันภัยรับควำมเสี่ยงภัยแทน  ซึ่งวัตถุที่เอำประกันภัยนั้นอำจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ 
ผลประโยชน์ รำยได้ ชีวิต ร่ำงกำย หรือควำมรับผิดตำมกฎหมำยก็ได้ หำกมีหลำยรำยกำร ก็ขึ้นอยู่กับผู้เอำประกันภัยที่
จะเลือกท ำทุกรำยกำร หรือบำงรำยกำรก็ได้ เฉพำะรำยกำรที่ระบุเอำประกันภัยไว้เท่ำนั้น จึงจะเป็นวัตถุที่เอำประกันภัย 
อันจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
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 ตัวอย่างที่ 1.13 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ส่วนได้เสียอันอำจเอำประกันภัยได้ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2542 ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิได้จ ากัดเพียงเฉพาะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่
เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์ หรือสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรำยได้ใดๆ ซึ่งถ้ำมีวินำศภัย
เกิดขึ้นจะท ำให้ผู้นั้นต้องเสียหำย และควำมเสียหำยที่ผู้นั้นจะได้รับสำมำรถประมำณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ 
  
 1.2  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 

1.2.1  แบบระบุภัย คือ เป็นกำรระบุภัยที่คุ้มครองไว้อย่ำงชัดเจน หำกภัยใดมิได้ระบุเอำไว้ หรือปรำกฏ
อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมิได้รับควำมคุ้มครองแต่อย่ำงใด ตัวอย่ำงเช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุให้ควำมคุ้มครองเฉพำะไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ และกำรระเบิดของแก๊สหุงต้มเพื่อกำรอยู่อำศัย และท ำแสงสว่ำง  
เป็นภัยพื้นฐำนไว้เท่ำนั้น หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ ประเภทสองที่คุ้มครองเฉพำะภัยสูญหำย และ 
ไฟไหม้เท่ำนั้น เป็นต้น  

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบด้วยภัยที่คุ้มครองหลำกหลำย ท ำให้มักเรียก
เป็นควำมคุ้มครองแบบสรรพภัย หรือแบบควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุ้มครองเพียงว่ำ “ให้ความคุ้มครอง
อุบัติภัยทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น” ตัวอย่ำงเช่น กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภำคสมัครใจประเภทหนึ่ง เป็นต้น 
  1.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ ค ำว่ำ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” นั้น พจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ให้ควำมหมำยค ำว่ำ “มูลประกันภัย” หมำยควำมถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมำยควำมถึงรำคำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยทั่วไป แต่หมำยถึง รำคำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยซึ่ง
ก ำหนดไว้เป็นพิเศษ  
 กำรที่กฎหมำยใช้ค ำว่ำ “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้” ท ำให้คิดไปว่ำ กำรประกันภัยทุกชนิด
จะก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้หรือไม่ก็ได้ ถ้ำหำกก ำหนดกันไว้ ก็ต้องระบุลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่
ควำมจริงแล้วหำเป็นเช่นนั้นไม่ รำยกำรนี้ใช้เฉพำะกำรประกันวินำศภัยเท่ำนั้น เพรำะกำรประกันชีวิตจะไม่สำมำรถ  
ตีรำคำชีวิตคนได้ ทรัพย์สินที่จะสำมำรถก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ก็ได้แก่ ทรัพย์สินบำงประเภทเท่ำนั้น 
ยกตัวอย่ำงเช่น ศิลปวัตถุ โบรำณวัตถุ ภำพเขียนต่ำงๆ โดยที่ทรัพย์สินเหล่ำนี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่อำจจะตีรำคำตำมปกติ
ในตลำดทั่วไปได้ และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำทำงจิตใจมำกกว่ำมูลค่ำประโยชน์ในกำรใช้สอยทรัพย์สินนั้น ทั้งยังเป็น  
สิ่งที่ไม่อำจท ำเทียม หรือท ำขึ้นใหม่ได้ หรืออำจเป็นทรัพย์สินจ ำพวกเอกสำรส ำคัญของนักกฎหมำย แพทย์ นักประพันธ์ 
สถำปนิก ช่ำงภำพ ธนำคำร เป็นต้น ซึ่งอำจจะไม่มีมูลค่ำในตัวมันเองมำกนัก แต่จะมีผลเสียหำยมำกตำมมำ  
ถ้ำทรัพย์สินนั้นถูกท ำลำยไป ฉะนั้น ทรัพย์สินเหล่ำนี้จึงจ ำต้องจะมีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ ขณะท ำ
สัญญำประกันภัย เนื่องจำกถ้ำหำกมิได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันเอำไว้ เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นมำ ย่อมเป็น
กำรยำกล ำบำกที่จะพิสูจน์ว่ำ ทรัพย์สินนั้นมีรำคำที่ถูกต้องแท้จริงเท่ำใด พร้อมกับก ำหนดหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ  
ค่ำสินไหมทดแทนว่ำ จะให้ชดใช้กันด้วยมูลค่ำอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรก ำหนดรำคำมูลประกันภัยด้วย 
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เรื่องที่ 1.3  
รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 
   
  

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 867 วรรคสอง และวรรคสำม ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้รับ
ประกันภัยว่ำ  

“ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย อันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่ง 
กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัย และมีรายการดั่งต่อไปนี้ 
(1)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
(2)  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 
(3)  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ 
(4)  จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 
(5)  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย 
(6)  ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 
(7)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 
(8)  ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 
(9)  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 
(10)  วันท าสัญญาประกันภัย 
(11)  สถานที่และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย” 

  ดังนั้น เมื่อผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้รับประกันภัยแล้ว ควรตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำ 
ตรงตำมที่ได้ตกลงกันด้วยวำจำในสัญญำประกันภัยหรือไม่ ถ้ำไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบทักท้วง และร้องขอให้ผู้รับ
ประกันภัยแก้ไขทันที  
  รำยกำรของกรมธรรม์ประกันภัยที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ล้วนเป็นสำระส ำคัญที่จะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้น
เพียงบำงข้อที่ระบุว่ำ “ถ้าหากได้ก าหนดไว้” และ “ถ้าจะพึงมี” เท่ำนั้น ซึ่งอำจจะมี หรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
รำยกำรดังกล่ำวแต่ละข้อสำมำรถสรุปสำระส ำคัญออกมำได้ ดังนี้  
  1.1  วัตถุที่เอาประกันภัย คือ วัตถุที่ผู้เอำประกันภัยมีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยอยู่ และได้โอนควำมเสี่ยงภัยที่
อำจจะเกิดแก่วัตถุนั้นมำให้ผู้รับประกันภัยรับควำมเสี่ยงภัยแทน  ซึ่งวัตถุที่เอำประกันภัยนั้นอำจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ 
ผลประโยชน์ รำยได้ ชีวิต ร่ำงกำย หรือควำมรับผิดตำมกฎหมำยก็ได้ หำกมีหลำยรำยกำร ก็ขึ้นอยู่กับผู้เอำประกันภัยที่
จะเลือกท ำทุกรำยกำร หรือบำงรำยกำรก็ได้ เฉพำะรำยกำรที่ระบุเอำประกันภัยไว้เท่ำนั้น จึงจะเป็นวัตถุที่เอำประกันภัย 
อันจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
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 ตัวอย่างที่ 1.13 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ เรื่อง ส่วนได้เสียอันอำจเอำประกันภัยได้ เป็นคดีที่ผู้เอำประกันภัย 
เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องจ ำเลย ผู้รับประกันภัย ให้รับผิดตำมสัญญำประกันภัย 
  ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 359/2542 ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยนั้นมิได้จ ากัดเพียงเฉพาะผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่
เอาประกันภัยเท่านั้น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์อยู่กับทรัพย์ หรือสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรำยได้ใดๆ ซึ่งถ้ำมีวินำศภัย
เกิดขึ้นจะท ำให้ผู้นั้นต้องเสียหำย และควำมเสียหำยที่ผู้นั้นจะได้รับสำมำรถประมำณเป็นเงินได้แล้ว ผู้นั้นย่อมเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียที่อำจเอำประกันภัยได้ 
  
 1.2  ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 

1.2.1  แบบระบุภัย คือ เป็นกำรระบุภัยที่คุ้มครองไว้อย่ำงชัดเจน หำกภัยใดมิได้ระบุเอำไว้ หรือปรำกฏ
อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมิได้รับควำมคุ้มครองแต่อย่ำงใด ตัวอย่ำงเช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ทั่วไประบุให้ควำมคุ้มครองเฉพำะไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ และกำรระเบิดของแก๊สหุงต้มเพื่อกำรอยู่อำศัย และท ำแสงสว่ำง  
เป็นภัยพื้นฐำนไว้เท่ำนั้น หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภำคสมัครใจ ประเภทสองที่คุ้มครองเฉพำะภัยสูญหำย และ 
ไฟไหม้เท่ำนั้น เป็นต้น  

1.2.2  แบบสรรพภัย หรือควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบด้วยภัยที่คุ้มครองหลำกหลำย ท ำให้มักเรียก
เป็นควำมคุ้มครองแบบสรรพภัย หรือแบบควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด โดยจะระบุภัยที่คุ้มครองเพียงว่ำ “ให้ความคุ้มครอง
อุบัติภัยทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น” ตัวอย่ำงเช่น กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภำคสมัครใจประเภทหนึ่ง เป็นต้น 
  1.3  ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้ ค ำว่ำ “ราคาแห่งมูลประกันภัย” นั้น พจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ให้ควำมหมำยค ำว่ำ “มูลประกันภัย” หมำยควำมถึง “ราคาทรัพย์ที่ก าหนดในการเอา
ประกันภัย” ซึ่งมิใช่หมำยควำมถึงรำคำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยทั่วไป แต่หมำยถึง รำคำทรัพย์สินที่เอำประกันภัยซึ่ง
ก ำหนดไว้เป็นพิเศษ  
 กำรที่กฎหมำยใช้ค ำว่ำ “ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้ก าหนดกันไว้” ท ำให้คิดไปว่ำ กำรประกันภัยทุกชนิด
จะก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้หรือไม่ก็ได้ ถ้ำหำกก ำหนดกันไว้ ก็ต้องระบุลงไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่
ควำมจริงแล้วหำเป็นเช่นนั้นไม่ รำยกำรนี้ใช้เฉพำะกำรประกันวินำศภัยเท่ำนั้น เพรำะกำรประกันชีวิตจะไม่สำมำรถ  
ตีรำคำชีวิตคนได้ ทรัพย์สินที่จะสำมำรถก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันไว้ ก็ได้แก่ ทรัพย์สินบำงประเภทเท่ำนั้น 
ยกตัวอย่ำงเช่น ศิลปวัตถุ โบรำณวัตถุ ภำพเขียนต่ำงๆ โดยที่ทรัพย์สินเหล่ำนี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่อำจจะตีรำคำตำมปกติ
ในตลำดทั่วไปได้ และเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ำทำงจิตใจมำกกว่ำมูลค่ำประโยชน์ในกำรใช้สอยทรัพย์สินนั้น ทั้งยังเป็น  
สิ่งที่ไม่อำจท ำเทียม หรือท ำขึ้นใหม่ได้ หรืออำจเป็นทรัพย์สินจ ำพวกเอกสำรส ำคัญของนักกฎหมำย แพทย์ นักประพันธ์ 
สถำปนิก ช่ำงภำพ ธนำคำร เป็นต้น ซึ่งอำจจะไม่มีมูลค่ำในตัวมันเองมำกนัก แต่จะมีผลเสียหำยมำกตำมมำ  
ถ้ำทรัพย์สินนั้นถูกท ำลำยไป ฉะนั้น ทรัพย์สินเหล่ำนี้จึงจ ำต้องจะมีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ ขณะท ำ
สัญญำประกันภัย เนื่องจำกถ้ำหำกมิได้ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยกันเอำไว้ เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นมำ ย่อมเป็น
กำรยำกล ำบำกที่จะพิสูจน์ว่ำ ทรัพย์สินนั้นมีรำคำที่ถูกต้องแท้จริงเท่ำใด พร้อมกับก ำหนดหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ  
ค่ำสินไหมทดแทนว่ำ จะให้ชดใช้กันด้วยมูลค่ำอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรก ำหนดรำคำมูลประกันภัยด้วย 
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  นอกจำกนี้ กำรก ำหนดรำคำมูลประกันภัยยังอำจใช้กับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล เนื่องด้วย
สินค้ำที่คุ้มครองภำยใต้วิธีกำรเฉพำะของกำรประกันภัยในกำรรับขน มีควำมแตกต่ำงจำกกำรประกันวินำศภัยทั่วไป 
เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือรำคำส่วนได้เสีย ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยังอำจ
รวมถึง ค่ำระวำงขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4449/2541)  
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้นั้น มีควำมหมำยเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก ำหนดมูลค่ำ (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนำนุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 
(2560, น. 302) ซึ่งให้ควำมหมำยว่ำ “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และอ ำนวย 
สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ควำมหมำยไว้ท ำนองเดียวกันคือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก ำหนดมูลค่ำที่จะต้องชดใช้กัน 
ไว้ล่วงหน้ำ เมื่อมีกำรตกลงกันไว้เป็นจ ำนวนเท่ำใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐำนในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้ำในระหว่ำง
ระยะเวลำเอำประกันภัย ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผู้รับประกันภัยจะใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนให้ตำมมูลค่ำที่ตกลงกันไว้นั้น 
  ส ำหรับทรัพย์สินที่อำจตีรำคำตำมท้องตลำดได้ เช่น สิ่งปลูกสร้ำง รถยนต์ สต็อกสินค้ำ เฟอร์นิเจอร์  
เครื่องตกแต่ง เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่ำนี้จะไม่มีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ เพรำะเมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 877 ก็บัญญัติให้ชดใช้กันตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง แต่อย่ำงสูงสุด 
ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ เนื่องด้วยสำมำรถประเมินรำคำควำมเสียหำยได้ทั่วไป และหำกจะให้ก ำหนด
รำคำแห่งมูลประกันภัยเอำไว้ ย่อมจะเป็นกำรขัดกับบทบัญญัติในมำตรำ 877 ดังกล่ำว และอำจเป็นช่องทำงให้ผู้เอำ
ประกันภัยค้ำก ำไรจำกกำรเอำประกันภัยได้  
  1.4  จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1.4.1  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นทรัพย์สิน คือ จ ำนวนเงินสูงสุดซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เม่ือเกิดวินำศภัยขึ้นตำมสัญญำประกันภัย โดยทั่วไป 
จะเท่ำกับรำคำส่วนได้เสียอันอำจประกันภัยได้ของผู้เอำประกันภัยในเวลำท ำสัญญำประกันภัย หรืออำจจะก ำหนด
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยให้สูงกว่ำ หรือต่ ำกว่ำก็ได้ แต่ไม่ใคร่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอำประกันภัยมำกนัก  

อนึ่ง ถ้ำหำกได้มีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ตำมข้อ 1.3 รำคำแห่งมูลประกันภัยย่อมเท่ำกับ
จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยตำมข้อนี้เสมอ 

1.4.2  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นชีวิต ร่ำงกำย ก ำหนดเป็นจ ำนวนเงินควำมรับผิดรวมสูงสุดต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะเท่ำกับมูลค่ำชีวิตที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดขึ้นมำเป็นจ ำนวนเงินหนึ่ง โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้รับประกันภัยแล้ว เนื่องด้วยหลักกำรที่ว่ำ ชีวิตคน ไม่สำมำรถประเมินมูลค่ำได้ เว้นแต่ค่ำรักษำพยำบำล
ที่จะก ำหนดจ ำนวนเงินควำมคุ้มครองสูงสุดเป็นต่อครั้ง โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นควำมรับผิดตำมกฎหมำย ก ำหนดเป็นสองจ ำนวนเงิน คือ จ ำนวนเงิน
จ ำกัดควำมรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง และอีกจ ำนวนหนึ่งที่สูงกว่ำ เป็นจ ำนวนเงินจ ำกัดควำม  
รับผิดรวมทุกครั้งแล้ว ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกินจ ำนวนเงินรวมที่ก ำหนดไว้  
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภำยนอกในนำมของผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย เช่น ก ำหนด
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จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดต่อครั้งไว้ที่ 1,000,000 บำท และรวมทุกครั้งตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 
10,000,000 บำท เป็นต้น 
  1.5  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย คือ จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระให้แก่
ผู้รับประกันภัย เพื่อตอบแทนกำรรับเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัย ส่วนวิธีส่งเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ข้อก ำหนดที่จะให้ 
ผู้เอำประกันภัยช ำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ หรื อตำมแต่จะตกลงกัน  
แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมำยแล้ว ห้ำมมิให้ผู้รับประกันภัยรับช ำระเบี้ยประกันภัยต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย หรือให้แบ่งรับช ำระออกเป็นหลำยงวด ดังที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการดังต่อไปนี้ (12) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงต่ ากว่า
จ านวนที่ต้องช าระ”  
  1.6  ถ้าสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย ก ำหนดอำยุของสัญญำ
ประกันภัย หรือที่เรียกกันว่ำ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรม์ประกันภัยมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันเวลำใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลำใด โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลำเอำ
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยส ำเร็จรูป3จะก ำหนดเอำไว้เป็นหนึ่งปี โดยวันเวลำเร่ิมต้นจะถูกเว้นว่ำงเอำไว้ เพื่อให้
สำมำรถใส่วันเวลำเร่ิมต้นที่คู่สัญญำประกันภัยจะได้ตกลงกันลงไป ปกติแล้วมักใช้เป็นวันเวลำเดียวกันกับกำรเกิดของ
สัญญำประกันภัย ส่วนวันที่สิ้นสุดก็จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของวันนั้นในปีถัดไป ขณะที่เวลำสิ้นสุด ผู้รับประกันภัย
มักจะก ำหนดเป็นเงื่อนเวลำส ำเร็จรูปไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
  ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบำงประเภท แม้ระยะเวลำเอำประกันภัยจะเริ่มต้นไปแล้ว แต่ก็ยังมิได้เริ่มต้น
ควำมคุ้มครองเลยก็ได้ เป็นต้นว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง ก ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำกำรเดินทำงว่ำ 
  “ความคุ้มครองให้เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและด าเนิน
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย”  
  ดังนั้น “ระยะเวลาความคุ้มครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อำจมีควำมหมำยต่ำงกันได้ แต่ระยะเวลำ
ควำมคุ้มครองจะต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำเอำประกันภัย 
  1.7  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้รับประกันภัย คือ ชื่อของผู้รับประกันภัย ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผู้รับประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  1.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้เอาประกันภัย คือ ชื่อของผู้เอำประกันภัย ซึ่งอำจเป็นบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล
ร่วมกัน หรือนิติบุคคลก็ได้ ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง  
  1.9  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าพึงจะมี ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน
ตำมที่ตกลงกันจำกผู้รับประกันภัย ดังนั้น หำกผู้เอำประกันภัยประสงค์จะรับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน  
ชดใช้ให้นั้นไว้เอง รำยกำรนี้จะไม่มี เพรำะกฎหมำยบัญญัติว่ำ ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
 
 
 3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มำตรำ 3 “สัญญำส ำเร็จรูป” หมำยควำมว่ำ สัญญำท่ีท ำเป็นลำยลักษณ์-
อักษรโดยมีกำรก ำหนดข้อสัญญำที่เป็นสำระส ำคัญไว้ล่วงหน้ำ ไม่ว่ำจะท ำในรูปแบบใด ซ่ึงคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดน ำมำใช้ในกำรประกอบกิจกำรของตน 

�� 1.indd   32 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  นอกจำกนี้ กำรก ำหนดรำคำมูลประกันภัยยังอำจใช้กับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล เนื่องด้วย
สินค้ำที่คุ้มครองภำยใต้วิธีกำรเฉพำะของกำรประกันภัยในกำรรับขน มีควำมแตกต่ำงจำกกำรประกันวินำศภัยทั่วไป 
เพรำะรำคำแห่งมูลประกันภัย หรือรำคำส่วนได้เสีย ไม่ใช่หมำยควำมเพียงแต่เฉพำะรำคำค่ำสินค้ำเท่ำนั้น แต่ยังอำจ
รวมถึง ค่ำระวำงขนส่ง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แล้วแต่กรณีด้วย (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4449/2541)  
  กรมธรรม์ประกันภัยที่ก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้นั้น มีควำมหมำยเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย
แบบก ำหนดมูลค่ำ (Valued Policy หรือ Agreed Value Policy) ในพจนำนุกรมศัพท์ประกันภัย ฉบับรำชบัณฑิตยสภำ 
(2560, น. 302) ซึ่งให้ควำมหมำยว่ำ “กรมธรรม์ประกันภัยแบบหนึ่งซึ่งผู้เอาประกันภัยตกลงล่วงหน้าว่าจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ในกรณีเกิดความเสียหายสิ้นเชิง” และอ ำนวย 
สุภเวชย์ (2551, น. 52) ก็ให้ควำมหมำยไว้ท ำนองเดียวกันคือ กรมธรรม์ประกันภัยที่ก ำหนดมูลค่ำที่จะต้องชดใช้กัน 
ไว้ล่วงหน้ำ เมื่อมีกำรตกลงกันไว้เป็นจ ำนวนเท่ำใด ก็ให้ระบุลงไว้เป็นหลักฐำนในกรมธรรม์ประกันภัย ถ้ำในระหว่ำง
ระยะเวลำเอำประกันภัย ทรัพย์สินที่เอำประกันภัยได้รับควำมเสียหำยสิ้นเชิงหรือสูญสิ้นไป ผู้รับประกันภัยจะใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนให้ตำมมูลค่ำที่ตกลงกันไว้นั้น 
  ส ำหรับทรัพย์สินที่อำจตีรำคำตำมท้องตลำดได้ เช่น สิ่งปลูกสร้ำง รถยนต์ สต็อกสินค้ำ เฟอร์นิเจอร์  
เครื่องตกแต่ง เป็นต้น ทรัพย์สินเหล่ำนี้จะไม่มีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ เพรำะเมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้น 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 877 ก็บัญญัติให้ชดใช้กันตำมควำมเสียหำยที่แท้จริง แต่อย่ำงสูงสุด 
ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงินที่เอำประกันภัยไว้ เนื่องด้วยสำมำรถประเมินรำคำควำมเสียหำยได้ทั่วไป และหำกจะให้ก ำหนด
รำคำแห่งมูลประกันภัยเอำไว้ ย่อมจะเป็นกำรขัดกับบทบัญญัติในมำตรำ 877 ดังกล่ำว และอำจเป็นช่องทำงให้ผู้เอำ
ประกันภัยค้ำก ำไรจำกกำรเอำประกันภัยได้  
  1.4  จ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัย สำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

1.4.1  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นทรัพย์สิน คือ จ ำนวนเงินสูงสุดซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอำประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เม่ือเกิดวินำศภัยขึ้นตำมสัญญำประกันภัย โดยทั่วไป 
จะเท่ำกับรำคำส่วนได้เสียอันอำจประกันภัยได้ของผู้เอำประกันภัยในเวลำท ำสัญญำประกันภัย หรืออำจจะก ำหนด
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยให้สูงกว่ำ หรือต่ ำกว่ำก็ได้ แต่ไม่ใคร่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอำประกันภัยมำกนัก  

อนึ่ง ถ้ำหำกได้มีกำรก ำหนดรำคำแห่งมูลประกันภัยไว้ตำมข้อ 1.3 รำคำแห่งมูลประกันภัยย่อมเท่ำกับ
จ ำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยตำมข้อนี้เสมอ 

1.4.2  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นชีวิต ร่ำงกำย ก ำหนดเป็นจ ำนวนเงินควำมรับผิดรวมสูงสุดต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะเท่ำกับมูลค่ำชีวิตที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดขึ้นมำเป็นจ ำนวนเงินหนึ่ง โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้รับประกันภัยแล้ว เนื่องด้วยหลักกำรที่ว่ำ ชีวิตคน ไม่สำมำรถประเมินมูลค่ำได้ เว้นแต่ค่ำรักษำพยำบำล
ที่จะก ำหนดจ ำนวนเงินควำมคุ้มครองสูงสุดเป็นต่อครั้ง โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

1.4.3  กรณีวัตถุที่เอำประกันภัยเป็นควำมรับผิดตำมกฎหมำย ก ำหนดเป็นสองจ ำนวนเงิน คือ จ ำนวนเงิน
จ ำกัดควำมรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือเหตุกำรณ์แต่ละครั้ง และอีกจ ำนวนหนึ่งที่สูงกว่ำ เป็นจ ำนวนเงินจ ำกัดควำม  
รับผิดรวมทุกครั้งแล้ว ตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกินจ ำนวนเงินรวมที่ก ำหนดไว้  
ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภำยนอกในนำมของผู้เอำประกันภัยตำมสัญญำประกันภัย เช่น ก ำหนด
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จ ำนวนเงินจ ำกัดควำมรับผิดต่อครั้งไว้ที่ 1,000,000 บำท และรวมทุกครั้งตลอดระยะเวลำเอำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 
10,000,000 บำท เป็นต้น 
  1.5  จ านวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ยประกันภัย คือ จ ำนวนเงินที่ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระให้แก่
ผู้รับประกันภัย เพื่อตอบแทนกำรรับเสี่ยงภัยของผู้รับประกันภัย ส่วนวิธีส่งเบี้ยประกันภัยนั้นคือ ข้อก ำหนดที่จะให้ 
ผู้เอำประกันภัยช ำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยทันที หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ หรื อตำมแต่จะตกลงกัน  
แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมำยแล้ว ห้ำมมิให้ผู้รับประกันภัยรับช ำระเบี้ยประกันภัยต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย หรือให้แบ่งรับช ำระออกเป็นหลำยงวด ดังที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 
2535 “มาตรา 31 ห้ามมิให้บริษัทกระท าการดังต่อไปนี้ (12) รับช าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงต่ ากว่า
จ านวนที่ต้องช าระ”  
  1.6  ถ้าสัญญาประกันภัยมีก าหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย ก ำหนดอำยุของสัญญำ
ประกันภัย หรือที่เรียกกันว่ำ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” ของกรมธรรม์ประกันภัยมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันเวลำใด และสิ้นสุดผลบังคับลงในวันเวลำใด โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลำเอำ
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยส ำเร็จรูป3จะก ำหนดเอำไว้เป็นหนึ่งปี โดยวันเวลำเร่ิมต้นจะถูกเว้นว่ำงเอำไว้ เพื่อให้
สำมำรถใส่วันเวลำเร่ิมต้นที่คู่สัญญำประกันภัยจะได้ตกลงกันลงไป ปกติแล้วมักใช้เป็นวันเวลำเดียวกันกับกำรเกิดของ
สัญญำประกันภัย ส่วนวันที่สิ้นสุดก็จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของวันนั้นในปีถัดไป ขณะที่เวลำสิ้นสุด ผู้รับประกันภัย
มักจะก ำหนดเป็นเงื่อนเวลำส ำเร็จรูปไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย  
  ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยบำงประเภท แม้ระยะเวลำเอำประกันภัยจะเริ่มต้นไปแล้ว แต่ก็ยังมิได้เริ่มต้น
ควำมคุ้มครองเลยก็ได้ เป็นต้นว่ำ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง ก ำหนดเงื่อนไขระยะเวลำกำรเดินทำงว่ำ 
  “ความคุ้มครองให้เร่ิมต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่อาศัย เพื่อการเดินทางนั้นและด าเนิน
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย”  
  ดังนั้น “ระยะเวลาความคุ้มครอง” กับ “ระยะเวลาเอาประกันภัย” อำจมีควำมหมำยต่ำงกันได้ แต่ระยะเวลำ
ควำมคุ้มครองจะต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำเอำประกันภัย 
  1.7  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้รับประกันภัย คือ ชื่อของผู้รับประกันภัย ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยฝ่ำยหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผู้รับประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย ตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยด้วย 
  1.8  ชื่อหรือย่ีห้อของผู้เอาประกันภัย คือ ชื่อของผู้เอำประกันภัย ซึ่งอำจเป็นบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มบุคคล
ร่วมกัน หรือนิติบุคคลก็ได้ ในฐำนะคู่สัญญำประกันภัยอีกฝ่ำยหนึ่ง  
  1.9  ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าพึงจะมี ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน
ตำมที่ตกลงกันจำกผู้รับประกันภัย ดังนั้น หำกผู้เอำประกันภัยประสงค์จะรับค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงิน  
ชดใช้ให้นั้นไว้เอง รำยกำรนี้จะไม่มี เพรำะกฎหมำยบัญญัติว่ำ ผู้เอำประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
 
 
 3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มำตรำ 3 “สัญญำส ำเร็จรูป” หมำยควำมว่ำ สัญญำท่ีท ำเป็นลำยลักษณ์-
อักษรโดยมีกำรก ำหนดข้อสัญญำที่เป็นสำระส ำคัญไว้ล่วงหน้ำ ไม่ว่ำจะท ำในรูปแบบใด ซ่ึงคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดน ำมำใช้ในกำรประกอบกิจกำรของตน 

�� 1.indd   33 4/10/2563 BE   3:58 PM



ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

 

1-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันวินาศภัย 
 

แต่ถ้ำผู้เอำประกันภัยประสงค์จะโอนสทิธิในกำรที่จะรับช ำระค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่น
แทน จะต้องระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรำยกำรนี้ เพื่อที่ผู้รับประกันภัยจะได้ท ำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือ
จ ำนวนเงินดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง ถูกคนต่อไป ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 862 
วรรคสี่กับวรรคห้ำว่ำ  
  “ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ 
  อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”  
  อย่ำงไรก็ดี ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์นั้นได้ตลอดระยะเวลำเอำ
ประกันภัย เว้นเสียแต่ผู้รับประโยชน์นั้นได้แสดงเจตนำขอรับสิทธิดังกล่ำวต่อผู้รับประกันภัยแล้ว  
  1.10  วันท าสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญำประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรที่มีค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้อง
ตรงกันระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และก่อให้เกิดภำระผูกพันของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยนับแต่บัดนั้น  
เป็นต้นไป 
  1.11  สถานที่ และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย ปกติสถำนที่จัดท ำกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ่ หรืออำจเป็นส ำนักงำนสำขำของผู้รับประกันภัยก็ได้ หำกได้มีกำรมอบอ ำนำจให้สำขำออกกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ส ำหรับวันที่ท ำกรมธรรม์ประกันภัยนั้น อำจจะเป็นวันเดียวกันกับวันท ำสัญญำประกันภัย หรือภำยหลัง
วันท ำสัญญำประกันภัยก็ได้ เพรำะผู้รับประกันภัยอำจไม่สำมำรถจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัยได้
ในทันที  
  นอกจำกรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในทำงปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันภัยยัง
อำจมีรำยกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นด้วยก็ได้ เช่น ค ำนิยำม ข้อยกเว้น เงื่อนไข เป็นต้น 
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แต่ถ้ำผู้เอำประกันภัยประสงค์จะโอนสทิธิในกำรที่จะรับช ำระค่ำสินไหมทดแทน หรือจ ำนวนเงินดังกล่ำวให้แก่บุคคลอื่น
แทน จะต้องระบุชื่อของบุคคลนั้นลงในรำยกำรนี้ เพื่อที่ผู้รับประกันภัยจะได้ท ำกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือ
จ ำนวนเงินดังกล่ำวได้อย่ำงถูกต้อง ถูกคนต่อไป ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 862 
วรรคสี่กับวรรคห้ำว่ำ  
  “ค าว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจ านวนเงินใช้ให้ 
  อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”  
  อย่ำงไรก็ดี ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิที่จะถอดถอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์นั้นได้ตลอดระยะเวลำเอำ
ประกันภัย เว้นเสียแต่ผู้รับประโยชน์นั้นได้แสดงเจตนำขอรับสิทธิดังกล่ำวต่อผู้รับประกันภัยแล้ว  
  1.10  วันท าสัญญาประกันภัย คือ วันที่สัญญำประกันภัยเกิดขึ้นจำกกำรที่มีค ำเสนอกับค ำสนองถูกต้อง
ตรงกันระหว่ำงผู้เอำประกันภัยกับผู้รับประกันภัย และก่อให้เกิดภำระผูกพันของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยนับแต่บัดนั้น  
เป็นต้นไป 
  1.11  สถานที่ และวันที่ได้ท ากรมธรรม์ประกันภัย ปกติสถำนที่จัดท ำกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ที่ตั้ง
ส ำนักงำนใหญ่ หรืออำจเป็นส ำนักงำนสำขำของผู้รับประกันภัยก็ได้ หำกได้มีกำรมอบอ ำนำจให้สำขำออกกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ส ำหรับวันที่ท ำกรมธรรม์ประกันภัยนั้น อำจจะเป็นวันเดียวกันกับวันท ำสัญญำประกันภัย หรือภำยหลัง
วันท ำสัญญำประกันภัยก็ได้ เพรำะผู้รับประกันภัยอำจไม่สำมำรถจัดท ำกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอำประกันภัยได้
ในทันที  
  นอกจำกรำยกำรต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ในทำงปฏิบัติ กรมธรรม์ประกันภัยยัง
อำจมีรำยกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นด้วยก็ได้ เช่น ค ำนิยำม ข้อยกเว้น เงื่อนไข เป็นต้น 
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