บทที่ 3

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์
และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
อาจารย์งามตา เขมะจิโต
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล ตว. 1
(2 ชั่วโมง)

เรื่องที่
3.1 ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
3.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
3.3 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
3.4 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3.5 การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
3.6 การประกันภัยสุขภาพ
3.7 การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์

แนวคิด
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยตกลง
เข้ารับเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรถยนต์คันที่
เอาประกัน เพื่ อ ความเสี ย หายหรือสู ญ หายของตั ว รถยนต์ และ/หรือความรับ ผิ ด ต่ อบุ ค คลภายนอก
อันเนื่องมาจากการใช้รถยนต์นั้น
เมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหาย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ภาระทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวรถที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถหรือ
อุปกรณ์ทดแทนที่สูญหาย ค่ ารักษาพยาบาล หรือกรณีที่เป็นฝ่ายผิดทาให้ผู้อื่นเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
รับผิดชอบในการชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายตามกฎหมายทั้งการชดใช้
ค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย และการชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมทรัพ ย์สินของผู้อื่น
ที่ได้รับความเสียหาย เป็นภาระที่ผู้ขับขี่ ผู้ครอบครอง หรือผู้เป็นเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
แต่สาหรับรถที่มีประกันภัยไว้ กลไกการทางานของระบบประกันภัยจะเข้ามาอานวยความสะดวก
ทั้งให้การช่วยเหลือผู้ทาประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเข้ามาทาหน้าที่แทนผู้เอาประกันภัยในการ
รับ ผิ ดชอบความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น กับ รถที่ ท าประกัน ภัยรวมถึงการรับ ผิ ดต่ อความเสีย หายของบุ ค คล
ภายนอก
2. การประกัน ภัย รถยนต์ภาคบังคับ เป็น การประกันภั ยรถยนต์ ตามกฎหมาย (พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ คุ้ ม ครองและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ป ระชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย โดยเป็นผลจากการใช้รถยนต์ หรือ
เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับการ
ช่วยเหลื อค่าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายในการจัด การผู้ที่ เสี ยชี วิต และรวมถึงค่าทดแทน
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ค่าชดเชยต่างๆ แก่ผู้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ อย่างแน่นอนและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้มีการพิสูจน์ว่า
ผู้ใดเป็นฝ่ายที่ทาให้เกิดความเสียหาย
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ประสงค์ทาประกันภัยสามารถเลือก
ประเภทความคุ้มครองได้ตามแบบที่กาหนดไว้โดยความสมัครใจ โดยสัญญาประกันภัยแบ่ง ความคุ้มครอง
ออกเป็น 5 ความคุ้มครอง คือ 1) การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อ ความสู ญ เสี ย หรือความเสี ย หายของผู้ อื่ น หรือบุ ค คลภายนอกซึ่ งผู้ เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์สูญหาย หรือเสียหายไฟไหม้ 3) ความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อ ตัวรถยนต์ เป็ นข้อตกลงเกี่ย วกับ การชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทนเพื่ อความเสียหายของ
รถยนต์คันที่ทาประกันภัยไว้กับบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์
ที่ได้รับ ความเสี ยหาย และ 4) ความคุ้ม ครองความรับ ผิด ต่ อทรัพ ย์ สิน บุ คคลภายนอก และ 5) ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุ้มครองความสูญ เสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ
บาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทาให้
เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการ
บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเดินทาง ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ 1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ประกอบด้วย กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ 2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ
การประกันภัยสุขภาพให้ความคุ้มครองการได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย โดยกรมธรรม์
ประกั นภัยสุ ขภาพ แบ่ งออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กรมธรรม์ป ระกัน ภัยสุขภาพส่วนบุ คคล
2) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม) และ 3) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
การประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุซึ่ง สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ร่วมกับภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยพัฒนาขึ้น
โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือประชาชน
เฉพาะกลุ่ม สามารถใช้ระบบการประกันภัยรับความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นได้

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
�� 1.indd 67

4/10/2563 BE 3:58 PM

3-4

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลได้
2. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้
3. อธิบายการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้
4. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้
5. อธิบายการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางได้
6. อธิบายการประกันภัยสุขภาพได้
7. อธิบายการประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ได้
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เรื่องที่ 3.1
ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย
ที่เกี่ยวกับบุคคล
1. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ และ 2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาสาระที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่จะทราบ
ถึงความแตกต่างระหว่างการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้ศึกษาควรที่จะได้
ทราบขอบเขตความหมายของการประกันภัยรถยนต์ ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจถึงเนื้อหา เงื่อนไข
ความคุ้มครอง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ ที่ปรากฏในสัญญาประกันภัย
ได้ดียิ่งขึ้น
1.1 ความหมายของการประกั
นภัยรถยนต์นภัยรถยนต์
1.1 ความหมายของการประกั
การประกันนภัภัยยรถยนต์
รถยนต์ หมายถึ
หมายถึง งการประกั
การประกันความเสี
นความเสียยหายอั
หายอันนเกิเกิดดจากการใช้
จากการใช้รถยนต์
โดยบริษัท
1)1) การประกั
ถยนต์ โดยบริ
ประกั
บเสี่ยงภั
ภัยซึ่งอาจเป็
าของ นผูเจ้้ครอบครอง
หรือผู้มีส่วหรืนได้
ยในรถยนต์
ประกันนภัภัยยตกลงเข้
รถยนต์าตรักลงเข้
ารัยบแทนผู
เสี่ยงภั้เอาประกั
ยแทนผู้เนอาประกั
นภัยนซึเจ้่งอาจเป็
าของ ผู้ครอบครอง
อผูส้ม่วีสนเสี
่วนได้
ส่วนเสีย
คัในรถยนต์
นที่เอาประกั
ยเพื่อความเสี
อสูญยหายของตั
หรือวความรั
บผิหรื
ดต่อความรั
บุคคลภายนอก
เนื่องมาจาก
คันนทีภั่ เอาประกั
น ภัยยเพืหายหรื
่ อความเสี
หายหรือสูวรถยนต์
ญ หายของตั
รถยนต์
บ ผิ ด ต่ อ บุอัคนคลภายนอก
การใช้
ถยนต์นั้น (สากล
ธนสันตั้นยาวิ(สากล
บูล, 2538)
อันเนื่อรงมาจากการใช้
รถยนต์
ธนสัตยาวิบูล, 2538)
2)2) การประกั
การประกันนภัภัยยรถยนต์
รถยนต์ หมายถึ
หมายถึงงการประกั
การประกันนภัภัยยเพืเพื่อ่อคุคุ้ม้มครองความสู
ครองความสูญญเสีเสียยหรื
หรืออเสีเสียยหายอั
หายอันเกิดจาก
วนบุ
คคลรถบรรทุ
รถบรรทุก กรถโดยสาร
รถโดยสารหรืหรืออรถจั
รถจักกรยานยนต์
รยานยนต์ ซึซึ่ง่งได้
ได้แแก่ก่ ความสูญเสียหรือ
การใช้รถยนต์ ไม่วว่า่าจะเป็
จะเป็นนรถเก๋
รถส่งวส่นบุ
คคล
เสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ (ได้แก่ ความเสียหาย บุบ สลาย หรือสูญ หายของตัวรถยนต์) ความสูญ เสียหรือเสียหายที่
รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดย
บริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย” หรือหลักฐาน
ของสัญญาประกันภัยซึ่งระบุว่า บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตาม
เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามอัตรา
ความเสี่ยงของตน (บุษรา อึ๊งภากรณ์, 2554)
3) การประกัน ภัยรถยนต์ เป็ น การประกัน วินาศภัยแขนงหนึ่งของการประกัน อุบั ติ เหตุ ให้ ค วาม
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ เช่น ความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย หรือรถยนต์คันที่เอาประกันภัยก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้โดยสารของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
(ฐิติวดี ชัยวัฒน์, 2556)
1.2 ลักษณะของการประกันภัยรถยนต์ จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถบอกถึงลักษณะของการ
ประกันภัยรถยนต์ได้ดังนี้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

1) เป็นการประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงภัยต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์
2) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ที่ถูกจัดให้เป็นการ
ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นความเสียหายโดยตรงที่ต้องสามารถประเมินค่าความเสียหายได้
3) ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการใช้รถยนต์ สามารถจาแนก
ความเสียหายได้ดังนี้
(1) ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่ทาประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุ จากการใช้รถ
ซึ่งส่วนของความสูญเสียหรือเสียหายนี้จะไม่รวมถึงความสึกหรอของเครื่องยนต์ ตัวถังรถยนต์จากสภาพการใช้งาน
หายที่ผ่ผู้ขู้ขับับขีขี่ ่ ต้ผูอ้โดยสารในรถที
่ทาประกันภัยอต้บุอคงรัคลอื
บผิ่นดๆชอบตามกฎหมาย
(2) ความสูญเสียหรือเสียยหายที
งรับผิดชอบตามกฎหมายต่
ที่อยู่ภายนอกรถ
ทัต่อ้งความรั
ยหายที้ง่กความรั
ระท�ำต่บอผิชีดวต่ิตอความเสี
ร่างกายยและอนามั
บผิดทีและอนามั
่กระท�ำต่อยทรัและความรั
พย์สินให้ไบด้ผิรับด
บุคคลอืบ่นผิๆดต่ทีอ่ ความเสี
ยู่ภายนอกรถทั
หายที่กระทยาต่และความรั
อชีวิต ร่างกาย
ความเสี
ยหาย
ๆ ทีโ่ ดยสารอยู
ภ่ ายในรถที
ท่ ำ� ประกั
ภัยนัน้ ด้วย่ภายในรถที่ทาประกันภัยนั้นด้วย
ที่กระทาต่
อทรัรวมถึ
พย์สินงบุให้คไคลอื
ด้รับน่ ความเสี
ยหาย รวมถึ
งบุคคลอื
่นๆ ทีน่โดยสารอยู
1.3 การชดใช้ ค่าเสี ยหายของการประกันภัยรถยนต์ จากลักษณะของความสูญ เสี ยหรือความเสี ยหาย
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับเสี่ยงภัยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทต่อการชดเชย ชดใช้
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โดย
1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่ทาประกันภัย การประกันภัยรถยนต์จะดาเนินการจัดซ่อมแซม
ตัวรถ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รถนั้นกลับสู่สภาพเดิม
2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นซึ่งตามสัญญาประกันภัยใช้คาว่า “บุคคลภายนอก” การประกันภัย
รถยนต์จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งค่ารักษาพยาบาล
ค่าทดแทนความเสียหายต่ อชีวิต ค่าชดเชยอื่นๆ ตามกฎหมาย และยังให้การคุ้มครองค่าเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิด
ความเสียหายและรวมถึงค่าเสียหายที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถต้องชดเชยให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
ด้วย
1.4 ประเภทของการประกั นภัยรถยนต์ จากความหมายและขอบเขตการประกัน ภัยรถยนต์ที่ กล่ าวถึง
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันภัยที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงภัยของผู้ใช้รถได้ อย่างไรก็ตาม
ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ต่อผู้ซื้อนั้น บริษัทประกันภัยต้องทาการศึกษา วิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ซื้อที่จะทาประกันภัยให้มากที่สุด สาหรับประเทศไทย
เนื่องจากรัฐบาลได้ออกกฎหมายให้รถยนต์ทุกคันต้องทาประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถ
โดยให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดู แลผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์
ความรับผิด การประกันภัยรถยนต์ของประเทศไทยจึงแบ่งประเภทการประกันภัยรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกัน ภัย รถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภั ยรถยนต์ ภาคสมั ครใจนั้น มี ความแตกต่ างตั้งแต่
ชื่อเรียกของกรมธรรม์ประกันภัย ข้อกาหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ไปจนถึงขอบเขตการคุ้มครอง โดยชื่อเรียก
กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”
ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจใช้ชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ .....” เช่น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
เป็ น ต้ น และส าหรับ ขอบเขตและเงื่ อนไขการให้ ความคุ้ ม ครองนั้ น การประกัน ภั ย รถยนต์ ภา คบั ง คับ ซึ่ ง เป็ น การ
ประกันภัยที่ออกมาเพื่อรองรับกับบทบัญญัติที่กฎหมายกาหนด ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 กาหนดให้ เจ้าของรถ (ผู้ ซึ่ งมี กรรมสิ ท ธิ์ในรถหรือผู้ มีสิ ท ธิครอบครองรถตามสั ญ ญาเช่ าซื้อ และผู้ ที่ น ารถใน
ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราว) ต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยที่อยู่ภายในรถและบุคคลที่อยู่ภายนอกรถนั้นทันทีโดยไม่รอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงกาหนดเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองว่าจะต้องให้การดูแล
ผู้ประสบภัยทุกคนเป็นลาดับ แรกทั้ งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารภายในรถ และคนเดินถนนที่อยู่ภายนอกรถด้วยตามวงเงิน ที่
กาหนดตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าเสียหายส่วนนี้กฎหมายใช้ชื่อเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น ” และเมื่อมี
การพิสูจน์ชัดแล้วว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หากรถคันที่บริษัทประกันภัยรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด
บริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่กาหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้นผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้กระทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้การคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ถึงที่สุดหรือเต็มจานวนเงินความคุ้มครองแล้ว การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึงเริ่มต้นให้การคุ้มครองต่อเนื่อง
คลภายนอก”
ต่อไป แต่สาหรับบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปนั้นจะจากัดขอบเขตลงเหลือเฉพาะ “บุคคล
ภายนอก”
ความหมายตามสัญญาประกันภัย หมายถึง บุคคลทุกๆ คนที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา
มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ
ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความคุ้มครองหลักสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ประเภทการประกันภัย
ชีวิต ร่างกาย และ
อนามัย
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
- กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิด
ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบค้คุม้ ครอง
เฉพาะภัย
- ประเภท 2+ (สองพลัส)
- ประเภท 3+ (สามพลัส)


คุม้ ครองทุกคนที่ประสบภัย

บุคคลภายนอก
ส่วนที่เกินจาก
ความคุ้มครอง
การประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ

ความคุ้มครองหลัก
ทรัพย์สิน
รถยนต์คันเอาประกันภัย
บุคคลภายนอก
สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อ
(ทั้งคัน/บางส่วน)
รถยนต์
-








-


-







เฉพาะชนกับ
ยานพานะทางบก

หมายเหตุ: “บุคคลภายนอก” ตามสัญญาประกันภัยหมายถึง บุค คลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ ลูกจ้างในทางการที่จ้าง
บิดา มารดา สามี/ภรรยา บุตรของผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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จากตารางจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และอนามัยนั้น จะได้รับความคุ้มครองทั้งการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่เพื่อให้การประกันภัยทั้ง 2 ส่วนไม่ทับซ้อนกัน
เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยจึงกาหนดให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จนเต็มจ านวนเงิน ความคุ้ม ครองก่อน การประกัน ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจึ งจะเริ่ม ต้น ให้การคุ้มครองต่อจ ากการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าการประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมั ครใจจะให้ความ
คุ้มครองบุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเงื่อนไขการคุ้มครองนั้นมีความ
แตกต่างกันอยู่พอสมควร กล่าวคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น เงื่อนไขการคุ้มครองกาหนดเนื้อหาไว้ให้มี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกันภัยจากรถทุกคนโดยรวดเร็ว การคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยจึงกาหนดให้ต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยทุก ๆ คนที่ประสบภัยจาก
อุบั ติ เหตุครั้งนั้น ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ขับ ขี่ ผู้ โดยสาร คนเดิ น เท้ า ส่วนการประกัน ภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจนั้ น ให้ ความ
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัยเช่นกัน แต่จะให้การคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และการคุ้มครองก็จะมี
การชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์นั้นพึ งจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินจาก
วงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเท่านั้น สรุปตามภาพที่ 3.1
 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (คุ้มครองทุก
คน) ชดใช้ก่อนสูงสุด 300,000 บาท

 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ชดใช้
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
(คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก)

ภาพที่ 3.1 การชดใช้ค่าทดแทนสาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ
กรณีคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และอนามัย

เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดการคุ้มครองสาหรับรถยนต์ที่ทาประกันภัยทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะเริ่มต้นชดใช้ก่อนจนเต็มจานวนเงินความคุ้มครอง และเมื่อจานวนเงินการคุ้มครอง
ไม่เพียงพอ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเข้ามาชดใช้เป็นลาดับต่อไป แต่หากเป็นกรณีผู้เอาประกันภัยไม่จัดให้
มีการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไว้ มีการทาประกันภัยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินที่การประกันภัยรถยนต์
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภาคบังคับกาหนดไว้เอง บริษัทประกันภัยจะเข้ามีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกว่าวงเงินคุ้มครองการ
ประกันภัยรถภาคบังคับเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 3.1
3.1 นางทองก้
นางทองก้ออนเป็
นเป็นนเจ้เจ้าาของรถยนต์
ของรถยนต์ ไม่ไม่ไได้ด้ซซื้อื้อกรมธรรม์
กรมธรรม์ปประกั
ระกันนภัภัยยคุคุ้ม้มครองผู
ครองผู้ป้ประสบภั
ระสบภัยจากรถ
เฉพาะกรมธรรม์
ป ระกั
ย รถยนต์
ป ระเภท
ษั ท รุ่งปโรจน์
ซึ่ ง มีนจ เอาประกั
านวนเงิ นนเอา
แต่ซื้ออไว้ไว้เฉพาะกรมธรรม์
ประกั
นภันยภัรถยนต์
ประเภท
3 กับ3บริกัษบัทบริ
รุ่งโรจน์
ระกันปภัระกั
ย จ�ำนกัภัดยซึ่งจมีากัจ�ำดนวนเงิ
ภัย
ประกัไ นว้ ภัใ นตารางกรมธรรม์
ยระบุ ไว้ในตารางกรมธรรม์
น ภัยรถยนต์
ไว้ สบาหรั
บ ความรั
ร่างกายหรืหรือ ออนามั
อนามัยยบุบุคคคล
คล
ระบุ
ป ระกั นปภัระกั
ย รถยนต์
ไว้ ส� ำ หรั
ความรั
บ ผิ ดบต่ผิอดชีต่วอิ ตชีวร่ิตา งกาย
ภายนอก เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จานวนไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 10,000,000 บาท
ต่อครั้ง ความรับผิดต่อความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก จานวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ซื้อภัย
เพิม่ เติมตามเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กับบริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จากัด
วันหนึ่ง นางทองก้อนได้ขับขี่รถยนต์ไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่า ทาให้นายสมหวัง ซึ่งโดยสารไปด้วยได้รับ
บาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาล จานวน 100,000 บาท กรณีนี้ บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จากัด ผู้รับประกันภัยรถยนต์
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจานวนเงินดังนี้
 ความคุ้มครองสูงสุด กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ซื้อไว้)
 ส่วนที่เกินจากการคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
(ได้รับการคุ้มครอง)

จานวนเงิน 80,000 บาท

จานวนเงิน 100,000 – 80,000
= 20,000 บาท

บริษัทรุ่งโรจน์ประกันภัย จากัด ผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะต้องรับผิดจ่าย
ค่าเสียหายแก่นายสมหวังผู้โดยสารในรถที่ได้รับบาดเจ็บจานวน 20,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลลาดับแรกจานวน
บรถยนต์
พลิพกลิคว่กคว�
าต้่อำต้งเป็
นผู้รนับผูผิ้รดับชอบเอง
เนื่องจากนาง
80,000 บาทนั
บาทนั้น้น นางทองก้
นางทองก้ออนผู
นผู้ข้ขับับขีขี่ซ่ซึงึ่เป็
ง เป็นนฝ่าฝ่ยประมาทขั
ายประมาทขั
บรถยนต์
องเป็
ผิดชอบเอง
เนื่องจาก
ทองก้อนไม่อไนไม่
ด้ซื้อไกรมธรรม์
ประกัปนระกั
ภัยคุน้มภัครองผู
้ประสบภั
ยจากรถไว้
(รายละเอี
ยดศึกษาได้
ากเรื่อจงที
่ 3.2)
นางทองก้
ด้ซื้อกรมธรรม์
ยคุ้มครองผู
้ประสบภั
ยจากรถไว้
(รายละเอี
ยดศึกจษาได้
ากเรื
่องที่ 3.2)

2. ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออานวยให้การประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์เติบโตได้มากนัก
ผู้รับประกันภัยหลายรายจึงเริ่มมาพัฒนาและขยายตลาดการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลมากขึ้น เพราะด้วยลักษณะเด่น
ของการประกั
คคลที
ใ่ ห้ค่ ใวามคุ
ม้ ครองเกี
ย่ วกับ่ยชีวกั
วติ บร่ชีาวงกาย
และอนามั
ยของผูเ้ ยอาประกั
ภัย ซึง่ ผูนเ้ อาประกั
ภัย
ของการประกันนภัภัยส่ยวส่นบุ
วนบุ
คคลที
ห้ ความคุ
้มครองเกี
ิต ร่างกาย
และอนามั
ของผู้ เนอาประกั
ภัย ซึ่งผูน้เอา
ประกั
นภัยำให้
นอันและยั
ดับแรก
ข้อกเงืาหนด
เงื่อไม่นไขที
น ผู้เอาประกั
นภัยสามารถท
ให้
ความส�
คัญความส
เป็นอัาคั
นดัญบเป็
แรก
งมีรและยั
ูปแบบงมีรขู้ปอแบบ
ก�ำหนด
่อนไขที
ซับซ้่ไอม่นซับผูซ้้เออาประกั
นภัยสามารถท�
ำเข้าใจา
ความเข้
ง่าย จนานวนเงิ
นเอาประกั
ย ไม่สูงและเบี
มาก และเบี
้ยประกั
้เอาประกันนภัภัยยสามารถ
สามารถ
ได้
ง ่ า ย าจ�ใจได้
ำ นวนเงิ
เอาประกั
น ภั ย ไม่นสูภัง มาก
้ ย ประกั
น ภั ยนก็ภัไ ม่ยก็สไู งม่เช่สูงนเช่กันกัผูน้ เผูอาประกั
ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจะเป็น
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางและการประกันภั ยสุขภาพจึงมีบทบาทมากขึ้น
ในธุรกิจประกันภัย
ในปัจจุบันการประกันภัยส่วนบุคคลมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ความคุ้มครองให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึ งทาให้ การประกันภั ยแต่ละ
ประเภทมีกรมธรรม์ประกันภัยที่แยกย่อยออกไป
กอปรกับรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการประกันภัยส่วนบุคคลที่มีความสาคัญต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
จึงได้นาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้พิการด้วย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย
200 สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอิน
ชัวรันส์) หรือการประกันภัยสาหรับคนพิการ 300
การประกันภัยส่วนบุคคลที่จะกล่าวในบทนี้กาหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่
1) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
3) การประกันภัยสุขภาพ
4) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคน
พิการ 300
ความคุ้มครองการประกันภัยแต่ละประเภทสรุปได้ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยส่วนบุคคล
ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
3. การประกันภัยสุขภาพ
4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
สาหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์)
5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ
คนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์)

ความคุ้มครอง

หมายเหตุ

อุบัติเหตุ



เจ็บป่วย
-




-

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
คุ้มครองเฉพาะเวลา
เดินทาง
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
คุ้มครอง 24 ชั่วโมง



-

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 3.2
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเกิดขึ้นตามเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ขึ้นใช้บังคับ ดังนี้
“เนื่องจาก ปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจานวนมากขึ้ นในแต่ละปีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเป็นจานวนมาก โดยผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คมุ้
กับความเสียหายที่ได้รับจริง และผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาดาเนินคดี
ยาวนาน ดั้งนั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงที
สมควรกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการรักษาไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน และต้องการให้
ผู้ประสบภัยได้รับการรักษาเยียวยาหรือได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสีย จึงเริ่ม
ร่างกฎหมายประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลภายนอกเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2520 โดยกระทรวงพาณิชย์ และก็
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 กระทรวงพาณิชย์ได้
ให้กรมการประกันภัยนาร่างพระราชบัญญัติฯ จากร่างเดิมปรับปรุงแก้ไขใหม่นาเสนอคณะรัฐมนตรี และกอรปกับ มี
เหตุการณ์ ในปี 2533 ที่เกิดดขึขึ้น้ นแล้
ทาให้
ท� ำวให้
มี ผมู ้ เีผสีู้เสียยชีชีววิ ติต ผู้บาดเจ็บ และรถยนต์เสียหายเป็นจานวนมาก คือ เหตุการณ์
รถแก๊สระเบิ ดบริเวณถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ เหตุ การณ์ นี้ เป็ น ส่วนส าคัญ ส่ วนหนึ่งที่ ผลักดั นให้ความพยายามในการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้เวลามานานประสบความสาเร็จ โดยกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน
2536 เป็นต้นมา

2. วัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับอันตรายความเสียหายแก่
ชีวิต และร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและแน่นอน
2) เพื่อให้พระราชบัญญัตินี้เป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหาย
เบื้องต้นอย่างแน่นอนและทันท่วงที และเป็นหลักประกันได้ว่าสถานพยาบาลทุกแห่งจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
อย่างแน่นอนและรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ให้มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาค่าเสียหายของผู้ประกันภัย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
แล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านสวัสดิสงเคราะห์อีกด้วย
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จากที่มาและเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือการประกันภั ย
รถยนต์ภาคบังคับ จึงทาให้การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ กล่าวโดยสรุปได้ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ลักษณะเฉพาะ

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

1. การคุ้มครอง

- คุ้มครองผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย และอนามัยทุกคน โดย
กาหนดวงเงินการคุ้มครองเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
- รายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครอง
เหมือนกันทุกบริษัท

2. เบี้ยประกันภัย
3. การพิสูจน์ถูก-ผิด

เท่ากันทุกบริษัท
- ค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายให้
บริษัทประกันภัยดาเนินการสารอง
จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย
ไม่ต้องพิสูจน์ถูก-ผิด
- ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด(รวม
ค่าเสียหายเบื้องต้น) ฝ่ายที่ต้องรับผิด
เป็นผู้รับผิดชอบ

4. การลงโทษ

มีบทกาหนดโทษ
ทั้งเจ้าของรถผู้ไม่ทาประกันภัย และ
บริษัทประกันภัยที่ปฏิเสธการรับ
ประกันภัย

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
- การคุ้มครอง เงื่อนไข และแบบกรมธรรม์
ประกันภัยมีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้ง
การคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของ
บุคคลภายนอก และ/หรือ การคุ้มครองความ
เสียหาย สูญหายรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยจะมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างกันไปแต่ละบริษัท เพื่อสนองความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
- นายทะเบียนมีแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน
ให้บริษัทประกันภัยใช้ 5 แบบ ได้แก่ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท
3 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับ
ผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ไม่เท่ากัน
- การคุ้มครองที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความ
เสียหายของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี ต้อง
อ้างอิงความรับผิดตามที่กฎหมายกาหนด ดังนั้น
จึงต้องมีการพิสูจน์ถูก-ผิด
- การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอา
ประกันภัยเอง เมื่อรถยนต์ที่ทาประกันภัยมีความ
เสียหายเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะให้การ
คุ้มครองทันทีภายใต้เงื่อนไข และข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
ไม่มีบทกาหนดโทษ
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3. การคุ้มครอง สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลในการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นกฎหมายที่
ตราขึ้น โดยรัฐ บาล รายละเอี ย ดการคุ้ม ครอง สิ ท ธิ หน้ าที่ ของแต่ ล ะฝ่ ายระบุ ไว้เป็ น กฎหมาย ซึ่ งมี ความส าคั ญ ที่
ประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยพึงต้องรู้สรุปได้ดังนี้
3.1 ผู้มีหน้าที่ทาประกันภัย
1) เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)
2) ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)
3) เจ้าของรถซึ่งนารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตัวอย่างที่ 3.2 นางอ้อยไปซื้อรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยผ่อนชาระผ่านบริษัทเงินดีลิสซิ่ง จ�จากั
ำกัด ซึ่งงนางอ้
นางอ้ออยเป็
ยเป็นนผู้
ชผู้ชาระค่
�ำระค่าาเช่เช่าาซืซื้อ้อรถยนต์
รถยนต์ กรณี นี้นางอ้อยเป็นผู้มี หน้ าที่ จัดให้ มีการประกันความเสียหายตามพระราชบั ญญั ติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ)
ตัวอย่างที่ 3.3 นายแดงเป็นคนลาวนารถยนต์เข้ามาส่งของที่จังหวัดนครพนมเป็นเวลา 10 วัน กรณีนี้นาย
แดงต้องจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามจานวนวันที่รถยนต์นั้น
อยู่ในประเทศไทย
การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทาประกันภัยรถ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กาหนดให้
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3.2 ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัย รถที่ต้องทาประกันภัยตามความหมายของมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบก กฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ ท หาร ไม่ ว่ า รถดั งกล่ า วจะเดิ น ด้ ว ยกาลั ง เครื่อ งยนต์
กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง
รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ และหมายรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เป็นต้น
ดังนั้น รถบางประเภทที่นายทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ต้อง
ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความ
เสียหาย เหตุที่ในกฎหมายนามาบัญญัติไว้ในคานิยามของรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยแล้วนาไปบัญญัติในรถที่ได้รับการ
ยกเว้ น ไม่ ต้องจัด ให้ มี การประกัน ความเสีย หายนั้ น ก็เพื่ อให้ ผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ ท หารได้ รับ การคุ้ม ครองตาม
กฎหมาย โดยผู้ป ระสบภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่ งหากไม่
บัญญัติไว้เช่นนี้ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทหารจะไม่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
เช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถจักรยานสองล้อหรือรถอื่นที่ใช้กาลังแรงของคนหรือสัตว์ในการขับเคลื่อน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

สมชายซื
ตั ว อย่ า งที่ 3.4 นายสมชั
ย ซื้ อ รถยนต์ ใหม่ ป้ า ยแดงจากศู น ย์ ร ถยนต์ วั น ที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก กรณีนี้นายสมชายต้องจัดทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย
ตัวอย่างที่ 3.5 นายชัยซื้อรถอีแต๋นต่อจากนายน้อยในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อนามาใช้ในการทานา ก่อน
หน้านี้นายน้อยไม่เคยจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รถคันดังกล่าว
เป็นรถที่ต้องจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายชัยเจ้าของใหม่
ต้องจัดให้มีการประกันภัย
3.3 รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทาประกันภัย
1) รถสาหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท และผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
2) รถของสานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกาหนด
3) รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่างๆ รถยนต์ทหาร
4) รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระของ
องค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทาประกันภัยข้างต้น หากประสงค์จะจัดทาประกันภัย
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็สามารถกระทาได้
3.4 ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย
1) ผู้ประสบภัยจากรถ ได้แก่ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า
หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้
2) ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
ตัวอย่างที่ 3.6 นายแดงนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นายเขียวไปตลาด ระหว่างทางมีสุนัขวิ่งตัดหน้านายเขียว
จึงหักหลบ ทาให้ไปชนต้นไม้ รถพลิกคว่า นายแดงผู้โดยสารแขนหัก ส่วนนายเขียวผู้ขับขี่ศรีษะแตก กรณีนี้ทั้งนายแดง
และนายเขียวถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทั้งคู่ แต่ต่างฐานะ นายเขี
คือ นายเขี
้ประสบภัย ยซึ่ซึงเป็
่งเป็นนผูผู้ข้ขับับขีขี่ท่ที่กี่ก่ อ่ ให้เกิด
ยวผูย้ขวผูับ้ขีข่ับคืขีอ่ คืผูอ้ ปผูระสบภั
ความเสียหายต่อตนเอง ส่วนนายแดงผู้โดยสาร คือ ผู้ประสบภัยที่ถูกผู้ขับขี่ทาละเมิด
แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่า
จะเป็ น ผู้ ขั บ ขี่ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ตนเองหรือผู้ ป ระสบภั ย ที่ ถู ก ผู้ ขับ ขี่ ท าละเมิ ด แต่ ก ารได้ รับ การชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยนั้น ได้กาหนดเงื่อนไขจานวนเงินความคุ้มครองไว้แตกต่างกันระหว่างผู้ประสบภัย
ที่เป็ น ผู้ ก่อให้ เกิดความเสี ยหายกับ ผู้ป ระสบภัยที่ ได้ รับ ความเสีย หาย ซึ่งรายละเอีย ดจะได้ กล่ าวต่อไปในส่ วนของ
ค่าเสียหายที่ได้รับการชดใช้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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3.5 ผู้มีหน้าที่รับประกันภัย
1) บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ด้วย
2) บริษั ท กลางคุ้ม ครองผู้ ป ระสบภัย จากรถ จ ากัด รวมถึง สาขาบริษั ท ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้ รับ
ประกันภัยพระราชบัญญัตินี้เฉพาะรถจักรยานยนต์
บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พระราชบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง
250,000 บาท
3.6 อัตราเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกาหนดให้รถทุก
คันต้องทาประกันภัยความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัย รัฐจึงกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยภาคบังคับนี้ให้ต่าที่สุดเพื่อ
จูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันต้องคานึงถึงภาคธุรกิจ โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของรถเพื่อให้ธุรกิจที่รับประกันภัยประเภทนี้สามารถดาเนินการรับประกันภัยได้
ด้วย จึงเป็นที่มาของหลัก “No Loss No Profit” คือ หลักของการไม่ขาดทุนและไม่มี กาไร ซึ่งในการประกาศอัตรา
เบี้ยประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ กรมการประกันภัย (ปัจจุบันคือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย) ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาพความ
เสี่ ยงภั ยที่ แท้ จริงในปั จจุ บั น เป็ น ระยะๆ ซึ่ งในปั จ จุบั น นายทะเบี ย นได้ กาหนดอัต ราเบี้ ย ประกัน ภัย เป็ น อัต ราเบี้ ย
ประกันภัยเป็นแบบคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่าง
จากที่นายทะเบียนกาหนดได้ (ยกเว้น 1) กรณีทาประกันภัยโดยตรง บริษัทประกันภัยสามารถลดเบี้ ยประกันภัยให้แก่
ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกินร้อยละ 12 ของเบี้ ยประกันภัยที่นายทะเบียนกาหนด 2) กรณีทาประกันภัยโดยนายทะเบียน
รถยนต์ หรือนายทะเบียนขนส่งทางบก สาหรับรถที่เสียภาษีรถยนต์ประจาปี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยร้อยละ 7 ของเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียนกาหนด)
3.7 วิธีการจัดทาประกันภัย
1) เอกสารประกอบการทาประกันภัย ได้แก่ สาเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ และบัตรประจาตัวประชาชน
2) นาเอกสารไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของ
บริษัททั่วประเทศ แจ้งความประสงค์ของทาประกันภัยรถตามกฎหมาย
3) ชาระเบี้ยประกันภัย
4) รับกรมธรรม์ประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน
3.8 บทกาหนดโทษ
1) เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท
2) ผู้ใดน ารถที่ ไม่ ได้ จั ด ให้ มี การประกัน ภัย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ม าใช้ ต้ องระวางโทษปรับ ไม่ เกิน
10,000 บาท
3) ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นคาขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อ
ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

4) บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัทใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับ
ประกันภัยตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท
5) เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกั นภัยไว้ หากบริษัทใดไม่จ่าย
ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย (หรือ ทายาท) ให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน 7 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รับ การร้อ งขอจาก
ผู้ประสบภัยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท
3.9 การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากรถ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้
กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไว้ 2 ขั้นตอน เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย คือ 1) ค่าเสียหายเบื้องต้น และ 2) ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจาก
ค่าเสียหายเบื้องต้น
3.10 ค่าเสียหายเบื้องต้น มีลักษณะคล้ายกับเงินทดลองจ่ายเพื่อต้องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น เนื่องจากกฎหมายมีเจตนารมย์ต้องการให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว กฎหมายจึงได้กาหนด
ตัวบุคคลที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องมีการพิสู จน์หาผู้รับผิดชอบก่อน และเพื่อให้บุคคลที่กฎหมาย
กาหนดต้ องให้ การดู แลผู้ ป ระสบภัย ท าหน้ าที่ จ่ ายค่าเสี ยหายเบื้ องต้ น ช่ วยเหลื อผู้ ป ระสบภัย กฎหมายจึงกาหนด
บทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ทาหน้าที่นี้ด้วย ค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนและไม่ตัดสิทธิ
ผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั่นคือ หากจานวนเงินที่
ได้ รับ การชดใช้ เป็ น ค่าเสี ย หายเบื้ องต้ น มี จ านวนเงิน น้ อยกว่าที่ ผู้ป ระสบภัย เสี ย หาย ผู้ ป ระสบภัยสามารถใช้สิ ท ธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมจนครบจานวนค่าใช้จ่า ยจริงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เป็นฝ่ายผิด หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดได้ และสาหรับผู้ที่ได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยไป หากผลพิสูจน์
สามารถหาผู้กระทาความผิดได้แล้ว ผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก็สามารถขอรับเงินที่จ่ายไปคืนจากผู้กระทาความผิดได้
เพื่อให้การดาเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นมีมาตรฐานเดียวกัน กฎหมายและกรมธรรม์ประกันภัยจึงมีการ
กาหนดการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย ระยะเวลาการเรียกร้องและการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น
1) ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตาย
หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ผู้ประสบภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลและมอบอานาจให้เป็นผู้เบิกค่ารักษา
พยาบาลแทน
2) จานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย และบริษัทฯ จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน
30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
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(2) ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจาเป็น
เกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
(3) จานวนตามข้อ (1)
1) และข้อ (2)
2) รวมกัน สาหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
อย่างถาวรหรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน
ตัวอย่างที่ 3.7 นางขิม ขี่จักรยานออกกาลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายอุ้ยผู้เอาประกันภัยซึ่งได้
จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด
หลุดโค้งมาชนนางขิมได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจานวนเงิน 55,000 บาท กรณีนี้ บริษัท รวดเร็วประกันภั ย
จากัดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางขิม เป็นจานวนเงิน 55,000 บาท โดยเป็นส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น จานวน
30,000 บาท และส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นอีก 25,000 บาท
ตัวอย่างที่ 3.8 นายไก่ผู้เอาประกันภัยขับรถจักรยานยนต์ซึ่งได้จัดให้ มีการประกันภัยตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด และถูกรถยนต์ของนายช้างซึ่งทาประกันภัย
ชน ทาให้นายไก่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ แต่ยังต้องรอผลคดีทางตารวจว่าฝ่ายใดผิด
กับบริษัทสมหวังประกันภัย จากัดชน
กรณีนี้บริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ทายาทนายไก่เป็นจานวนเงิน 35,000 บาท
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3) การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย
กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัย โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ
(1) ผู้ประสบภัยเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท

กรณี ตามตั ว อย่ างนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เพี ย งต้อ งการชี้ ให้ เห็ น ถึ งการพิ จ ารณาจ่ า ยค่า เสีย หายเบื้ อ งต้น เท่ านั้ น โดยกรณี ตามตั ว อย่ า ง
ผู้ประสบภัยทั้ง 2 คน สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ทันที ดังนี้ 1. นางนงนุช ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด ได้รับการคุ้มครอง
เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท (วงเงินที่สามารถเรียกร้องได้ 30,000 บาท) 2. นางอุ้ม ผู้โดยสาร ได้รับการคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลและค่าทดแทนกรณีตาบอด 1 ข้าง เป็นเงิน 250,000 บาท
1
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(2) ผู้ประสบภัยมิใช่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรถ ให้บริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวร่วมกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยทุกคนโดยเฉลี่ยจ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ไม่ว่าจะมีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัยกี่กรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม จานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจะได้รับก็ยังคงเท่ากัน
ตัวอย่างที่ 3.10 นายสุเทพผู้เอาประกัน ภัยขับรถยนต์ซึ่งจัดให้มีป ระกันภัยตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด ชนกับรถยนต์ซึ่งมีนายจตุพรขับมา โดยมีนางสาว
ลักษณ์นั่งมาด้วย ซึ่งรถคันดังกล่าวได้ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด รถทั้งสองคันชนกันแล้วไถลไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางซึ่งมีนายหนุ่มขายอยู่ ทุกคนใน
ที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บทั้งหมด กรณีนี้เกิดเหตุจากรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย จะมีการพิจารณาจ่าย
ค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
รถคันที่ 1 นายสุเทพเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 25,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด จะชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายสุเทพเป็นจานวนเงิน 25,000 บาท
รถคันที่ 2 นายจตุพรเป็นผู้ขับขี่ เสียค่ารักษาพยาบาล 45,000 บาท และนางสาวลักษณ์เป็นผู้โดยสาร เสีย
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท บริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด จะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นายจตุพรเป็น
จานวนเงิน 30,000 บาท และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่นางสาวลักษณ์เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท
บุคคลภายนอกรถ คือ นายหนุ่ม เสียค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด และ
บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด ต้องร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจานวนเงินบริษัทละ 15,000 บาท
3.11 ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้ จะใช้
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (มาตรา 420 และ 437) และการประกันภัยค้าจุน
(มาตรา 887) ดังนั้น ก่อนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นจึงต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อน
เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทประกั นวินาศภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้ให้แก่ผู้ประสบภัย
โดยรวมจานวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยได้รับมาแล้ว (ถ้ามี)
1) จานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
ผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัย เนี่องจากรถที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าอนามัยของผู้ประสบภัย ตามจานวนที่จ่าย
ไปจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
(2) ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายจานวน
เงินคุ้มครอง ดังนี้
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ก. กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
ข. กรณีสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ
ขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
ค. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง
สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
ง. กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ
ขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน
จ. กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาท
ต่อหนึ่งคน
ฉ. กรณี สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้น ไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 200,000 บาทต่อหนึ่งคน
ช. กรณี ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจานวนเงิน
คุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
(3) ค่าชดเชยรายวันกรณี เข้ารับ การรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท
ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(4) จานวนตามข้อ (1) ถึงข้อ (3) รวมกัน สาหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ
ถาวร หรือ เสี ย ชี วิ ต หลั ง จากที่ มี ก ารรัก ษาพยาบาล รวมกั น สู ง สุ ด 304,000 บาทต่ อ หนึ่ ง คน และรวมกั น ไม่ เกิ น
5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สาหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน หรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครั้ง สาหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คน
ตัวอย่างที่ 3.11 นางเตือนใจ กาลังเดินออกกาลังกายในสวนสาธารณะ มีรถยนต์ของนายเหลืองซึ่งได้จัดให้มี
การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด หลุดโค้ง
มาชนนางเตือนใจได้รับบาดเจ็บ รักษาพยาบาลเป็นจานวนเงิน 50,000 บาท ต่อมานางเตือนใจ ตาบอด 1 ข้าง ตารวจ
พิสูจน์แล้วพบว่าเป็นความผิดของนายเหลือง กรณีนี้ นางเตือนใจเป็นผู้ประสบภัย บริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด ต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางเตือนใจเป็นจานวนเงิน 250,000 บาท2
ตัวอย่างที่ 3.12 นางสมใจผู้เอาประกันภัยขับรถยนต์ซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด โดยมีนางเป้าโดยสารไปด้วย ขณะขับรถไปมีสุนัข
วิ่งตัดหน้า นางสมใจหักหลบสุนัขเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักไปชนต้นไม้ ส่งผลให้นางเป้าเสียชีวิตทันที กรณีนี้
บริษัทรวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทนางเป้าเป็นจานวนเงิน 300,000 บาท
กรณีตามตัวอย่าง จานวนเงินที่ผู้ประสบภัยได้รับเป็นจานวนเงินสูงสุดที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่ผู้ประสบภัย
ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว จะต้องหักจานวนเงินส่วนที่ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นก่อน
2
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2) กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยและเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือกรณีไม่มี
ผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น
ตั วอย่า งที่ 3.13 เด็ กชายรามอายุ 14 ปี ขอยื ม รถจั ก รยานยนต์ ข องนายวิ ท ย์ ซึ่ งเป็ น บิ ด าและเป็ น ผู้ เอา
ประกันภัยซึ่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็ว
ประกัน ภัย จากัด ขณะขับ ขี่จักรยานยนต์เด็กชายรามหลั บในท าให้ รถจักรยานยนต์เสียหลักพลิ กคว่า เป็ น เหตุให้
เด็กชายรามต้ องตัด แขนหนึ่ งข้าง และเสี ย ค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตั วในโรงพยาบาล 80,000 บาท กรณี นี้
เด็กชายรามจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นผู้ขับขี่ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัท รวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่เด็กชายรามสาหรับค่ารักษาพยาบาลจานวน 30,000 บาท และสูญเสียอวัยวะจะได้รับการชดใช้
จานวน 35,000 บาท รวมจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 65,000 บาท
ตัวอยางที่ 3.14 นายไสว ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งได้ทาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด โดยมีนายสวงซ้อนท้ายมาด้วย ขณะขับขี่มีรถยนต์ไม่ทราบชนิด
ชนท้ายแล้วหลบหนีไป เป็นเหตุให้นายไสวได้รับบาดเจ็บ เสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษาตัวในโรงพยาบาล 80,000
บาท ส่วนนายสวงเสียชีวิต กรณี นี้เป็นกรณี ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย นายไสวและนายสวง
จึงได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะค่า เสียหายเบื้องต้นเท่านั้น บริษัท รวดเร็วประกันภัยต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายไสวสาหรับค่ารักษาพยาบาลจานวน 30,000 บาท และจ่ายให้แก่ทายาทนายสวงเป็น
ค่าปลงศพจานวน 35,000 บาทเท่านั้น
3.12 กองทุนทดแทนผู้ป ระสบภัย ภายใต้ข้อกาหนดของพระราชบัญ ญั ติฉบั บนี้ มีการจัดตั้งกองทุน ขึ้น
เรีย กว่า “กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภัย จากรถ” มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น ทุ น ส าหรับ จ่ า ยค่า เสี ย หายเบื้ องต้ น ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยเข้ามาชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถ ดังนี้
1) รถที่ไม่มีประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือจ่ายไม่ครบจานวน กรณีนี้เมื่อ
สานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว จะมีการเรียกเงินคืนตามจานวน
ที่ได้จ่ายไปนั้นจากเจ้าของรถ และเจ้าของรถต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่
จ่ายจากกองทุน ซึ่งเจ้าของรถต้องจ่ายคืนให้แก่กองทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ตัวอย่างที่ 3.15 นายพิศขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีนายหนึ่ง เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวซ้อนท้ายไป
ด้วย รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไม่ได้จัดให้มีการประกั นภัยตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟฟ้า นายพิศผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนนายหนึ่งผู้โดยสารและเจ้าของรถบาดเจ็บ เสีย
ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท กรณีนี้หากนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่นาย
พิศผู้ประสบภัย ทายาทนายพิศสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นจานวน
เงิน 35,000 บาท และสาหรับนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทาประกันภัยก็สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
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กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ เป็นเงิน 15,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปแล้ว กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายแก่ผู้ประสบภัย
จานวน 50,000 บาทจากนายหนึ่งในฐานะเจ้าของรถแต่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจานวนเงิน 50,000 บาท นอกจากนั้น
นายหนึ่งยังอาจถูกลงโทษปรับที่ไม่จัดประกันความเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ อีกไม่เกิน 10,000 บาท
2) รถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ และเจ้าของได้แจ้ง
ความไว้แล้ว
ตัวอย่างที่ 3.16 นายมิตรขโมยรถยนต์ของนางกุ้งซึ่งรถคันดังกล่าวได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และนางกุ้งได้แจ้งความไว้แล้ว ขณะขับหลบหนีตารวจได้ขับไป
ชนนายใจซึ่งเดินอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 บาท กรณีนี้ นายใจเป็นผู้ประสบภัยภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นายใจสามารถยื่น ขอรับ ค่าเสี ยหายเบื้องต้นจากกองทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้ เป็นเงินจานวน 20,000 บาท
3) รถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย
ตัวอย่างที่ 3.17 ขณะที่นายยักษ์กาลังยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนน มีรถยนต์คันหนึ่งหลุดโค้งและพุ่งเข้าชน
ร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าว เป็นเหตุให้น ายยักษ์เสียชีวิตทั นทีในที่ เกิดเหตุ ผู้ขับ ขี่รถยนต์คันเกิดเหตุกลัวความผิด จึงทิ้ ง
รถยนต์
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ไ ป เมื
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ว พบว่
ารถยนต์
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รถยนต์ไไว้ว้ใในที
้ขับขี่หลบหนี
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วพบว่
ารถยนต์
งกล่าวไม่
าวไม่ไได้ด้จจัดัดให้
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ความเสียยหายตามพระราชบั
้ประสบภั
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พ.ศ.พ.ศ.
25352535
และไม่และไม่
มีผู้ใดแสดงตนเป็
นเจ้าของ
ความเสี
หายตามพระราชบัญญญัญัตติคิุ้มคุครองผู
้มครองผู
้ประสบภั
ยจากรถ
มีผู้ใดแสดงตนเป็
น เจ้กรณี
า ของนี้
ทายาทนายยั
กษ์ผู้ประสบภั
บค่าเสี่ยนหายเบื
จากกองทุ
้ประสบภั
ยได้เป็น้ปเงิระสบภั
นจานวนย
กรณี
นี้ ทายาทนายยั
ก ษ์ผยู้ปสามารถยื
ระสบภัย่นขอรั
สามารถยื
ขอรับค่้องต้
าเสีนยได้หายเบื
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ได้จากกองทุ
นทดแทนผู
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4) กรณีชนแล้วหนีหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
ตัวอย่างที่ 3.18 ขณะที่นายทศพรกาลังขี่จักรยานเพื่อจะไปตลาด มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงและ
หักหลบสุนั ข พุ่ งเข้าชนนายทศพร และรถยนต์ คัน ดังกล่าวได้ขับ หลบหนี ไป นายทศพรขาหั กต้ องพั กรักษาตั วใน
โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาลจานวน 40,000 บาท นายทศพรสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยได้เป็นเงินจานวน 30,000 บาท
5) บริษัทที่รับประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ายไม่ครบจานวน
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ตัวอย่างที่ 3.19
3.19 นางกุ
นางกุ้ง้งขีขี่จ่จักักรยานยนต์
รยานยนต์ซซึ่งึ่งจัจัดดให้ให้มมีกีการประกั
ารประกันนภัภัยยความเสี
ความเสียยหายตามพระราชบั
หายตามพระราชบัญญญัญัตติคิคุ้มุ้มครอง
ครอง
จากรถ พ.ศ. 2535
ผู้ประสบภัยจากรถ
2535 กักับบบริ
บริษษัทัทเอประกั
เอประกันภัย จจ�ากั
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ขณะนางกุ้ง้งขีขี่จ่จักักรยานยนต์
รยานยนต์คคันันดัดังงกล่ าวไปตลาด นางกุ้ง
เหตุใให้ห้รรถพลิ
ถพลิกกคว�
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นางกุ้ง้เสี
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ษาพยาบาลจำนวน
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ยหายเบื
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่นขอรั
บค่าบเสีค่ยาเสี
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ปรากฎว่นภัาบริ
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บริ
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นภัย นจ�ภัำยกัดจากั
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ำหนดน7ภัยวันเมืแล้่ อวครบก
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้ง กรณีบาท
นี้ นางกุ
ขอรันบี้ ค่นางกุ
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6) รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.
ตัวอย่างที่ 3.20 ขณะที่ น างรัต น์ กาลังเดิน ข้ามถนน ถูกรถยนต์ของกรมทางหลวงชน ได้รับ บาดเจ็บ เสี ย
ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท และต่อมาเสียชีวิต กรณีนี้นางรัตน์ถูกรถยนต์ซึ่งเป็นรถที่ได้รั บการยกเว้นชน ดังนั้น
ทายาทของนางรัตน์สามารถยื่นขอรับค่าเสี ยหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นค่ารักษาพยาบาล
จานวน 30,000 บาท ค่าปลงศพจานวน 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 65,000 บาท
3.13 ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภั ย ได้แก่ ภัยสงคราม การรุกราน การกระทาของ
ชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงคราม
กลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอานาจการปกครองโดยกาลังทหาร
หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล วัตถุอาวุธปรมาณู การ
แตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยก
ปรมาณูซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง
2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
3) กลุ่ ม ข้ อยกเว้น ที่ ขั ด ต่ อกฎหมาย ได้ แก่ การใช้ ในทางที่ ผิด กฎหมาย ได้ แก่ ใช้ รถไปปล้ น ทรัพ ย์
ชิงทรัพย์ ขนยาเสพติด
4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ และ
การใช้นอกอาณาเขตประเทศไทย
กลุ่มข้อยกเว้นข้อ 1) และข้อ 4) บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ประสบภัยได้ทันที แต่สาหรับกลุ่มข้อยกเว้นข้อ 2) และข้อ 3) อยู่ภายใต้ข้อสัญญาพิเศษ กาหนดไว้ในเงื่อนไขทั่วไป
บริษั ท ประกันวิน าศภัยไม่ สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าสิน ไหมทดแทน เมื่ อบริษัท ประกัน วินาศภัย ได้ใช้ค่าสิน ไหม
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภั ย
ต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
ตัวอย่างที่ 3.21 นางหน่อยผู้เอาประกันภัยนารถยนต์คันดังกล่าวมาทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด วันเกิดเหตุนางหน่อยขับรถยนต์ของตนไปเที่ยวประเทศ
ลาว และขับรถไปชนรถของนางเดือนคนลาว นางหน่อยได้รับบาดเจ็บเสียค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท นางเดือน
ได้ รับ บาดเจ็บ เสี ย ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท กรณี นี้ เป็ น การใช้รถยนต์ น อกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่ งอยู่ใน
ต ้ อ งเข้
า เงืา่ อเงืนไขข้
อ สัอญสัญญาพิ
ข้อยกเว้นข้อและไม่
6) และไม่
ต้องเข้
่อนไขข้
ญาพิเ ศษ
เศษ ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย
ตัวอย่างที่ 3.22 นายยิ่งผู้เอาประกันภัยนารถจักรยานยนต์ของตนมาทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด และให้เด็กชายแหวนลูกชายตนเองใช้รถจักรยานยนต์
เพื่อขี่ไปโรงเรียน วันเกิดเหตุเด็กชายแหวนนารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปกับเพื่อนชื่อเด็กชายทอง เพื่อไปปล้นร้าน
ทอง ขณะขับขี่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักพลิกคว่า เป็นเหตุให้เด็กชายแหวนและ
เด็กชายทองเสียชีวิตทันที กรณีนี้เป็นการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นข้นอ 7)แต่แต่
นไขข้ออสัสัญญญา
อยู่ใ่ ในข้
นข้ออยกเว้
ยกเว้
เข้เาข้เงืาเงื่ อ่อนไขข้
พิเศษ ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของเด็กชายแก้วใน
ฐานะผู้ ขับ ขี่ที่ ก่อให้ เกิด ความเสี ย หายต่ อตนเองจ านวน 35,000 บาท และเด็กชายทองในฐานะผู้ โดยสารจ านวน
300,000 บาทก่ อ น เมื่ อ พิ สู จ น์ แล้ ว ว่ า เข้ า ข้อ ยกเว้ น บริษั ท จริงใจประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ตาม
กรมธรรม์ประกันภัย นายยิ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัยจึงต้องใช้จานวนเงินคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน
3.14 เงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
1) เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้ งในกรมธรรม์ป ระกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คาศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอา
ประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีประกาศเพิ่มเติมเรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การเก็บเบี้ยประกันภัย
สาหรับ การประกัน ภั ยรถยนต์ สอดคล้องกับ หลั ก Cash before Cover และควบคุม การน าส่ งเบี้ ย ประกัน ภั ย ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่ได้รับมอบอานาจจาก
บริษัทประกันวินาศภัย สาระสาคัญตามประกาศฯ มีดังนี้
(1) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุ คคลที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ยนเป็ น นิ ติ บุ คคล บุ คคลดั งกล่ าวจะต้ องจ่ ายเบี้ ย ประกัน ภัย ให้ ครบถ้ว นก่อนท าสั ญ ญา
ประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

(2)าหรักรณี
ผู้เอาประกั
ภัยย เป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น
3-24 คู่มือปฏิบัติงานส
บตัวแทนประกั
นวินนาศภั
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
สามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง โดย
(2) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เช่น
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การชาระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ หรือองค์กรอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นนิติบุคคล บุคคลดังกล่าว
กรมธรรม์ประกันภัย”
สามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง โดย
(3) กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ พนักงานบริษัท
บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้าย “การชาระเบี้ยประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล แนบท้าย
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
กรมธรรม์ประกันภัย”
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
(3) กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือ พนักงานบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะกาหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับชาระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเป็นวันใด
ประกันวินาศภัยและนายประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัย และบุคคลข้างต้น
ก็ได้
ต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระมาในรอบ 15 วันปฏิทินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นรอบ
(4) กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะกาหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับชาระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเป็นวันใด
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับชาระเบี้ยประกันภั ยในนามบริษัท
ก็ได้
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระทาของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
(4) กรณีผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยหรือนายหน้า
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัยที่ไม่ได้รับมอบอานาจเป็นหนังสือจากบริษัทประกันวินาศภัยให้รับชาระเบี้ยประกันภั ยในนามบริษัท
ได้รับชาระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว
ประกันวินาศภัย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทประกันวินาศภัยยอมรับการกระทาของบุคคลดังกล่าว โดยมอบ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยให้ ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัย
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ำกัดด (มหาชน) ด้ไม่วยแต่
นายทรงยศ
่งไม่ใษช่ัทตัวหนึ
แทนหรื
อนายหน้
าประกั
นวินนวิาศภั
ย และบริ
เคยมอบอ
านาจ
ไม่
รับมอบอ�นำผูนาจเป็
นหนัง้ยสืประกั
อให้รับนเบีภัย้ แทนบริ
ประกันภัษยัทจากบริ
ัท นจริายทรงยศจะส่
งใจประกันภัยงงานให้
จ�ำกัดแก่(มหาชน)
่งนายทรงยศ
ให้เนคยได้
ายทรงยศเป็
้รับชาระเบี
ฯ แต่ปษกติ
บริษัท จริงซึใจประกั
นภัย
ตัวอย่างที่ 3.23 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยให้ไว้กับนายทรงยศผู้เป็นพนักงานขาย
จะส่
้ยประกันภัเป็ยนให้ประจ
แก่บริาษและบริ
ัทจริงใจประกั
นภัมยอบหลั
จ�ำกัดกฐานการรั
(มหาชน)บเป็เงินประจ�
ำ และบริปษระกั
ัทฯ นได้ภัมยอบหลั
บเงิ่อน
จากังดเบี(มหาชน)
ษัทฯ ได้
หรือกรมธรรม์
ให้แก่นกฐานการรั
ายทรงยศเพื
รถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่เคยมอบอานาจ
หรื
อกรมธรรม์
ประกันภันยภัให้
ออกให้
ู้เอาประกั
นภัอยว่เมื
่อได้รับช�ำระเบี้เอาประกั
้ยประกันนภัภัยยได้
กรณี
นี้ถือว่้ยา
ออกให้
แก่ผู้เอาประกั
ยเมืแก่่อนได้ายทรงยศเพื
รับชาระเบี้ย่อประกั
นภัแยก่ผกรณี
นี้ ต้องถื
านายสมหมายผู
ชาระเบี
ให้นายทรงยศเป็นผู้รับชาระเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ แต่ป กตินายทรงยศจะส่งงานให้แก่บริษัท จริงใจประกันภัย
นายสมหมายผู
ภัยได้ชำน� ระเบี
ประกั
นภัยให้บริโดยถู
ษทั จริกต้งใจประกั
ประกันภัยให้บเ้ อาประกั
ริษัทจริงนใจประกั
ภัย จย้ ากั
ด (มหาชน)
อง นภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม
จากัด (มหาชน) เป็นประจา และบริษัทฯ ได้มอบหลักฐานการรับเงินหรือกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นายทรงยศเพื่อ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ ก�ำหนด นายหน้าประกันวินาศภัย
ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับชาระเบี้ยประกันภัย กรณีนี้ ต้องถือว่านายสมหมายผู้เอาประกันภัยได้ชาระเบี้ย
ผู้ได้รับเบี้ยประกันภัย(5)
โดยไม่
ได้รับมอบอ�
งสือจากบริ
ัทประกัและฉบั
นภัย บต้อแก้งระวางโทษจ�
ำคุกบไม่ทีเ่ กิ2)นสองปี
หรือ
พระราชบั
ญญัำตนาจเป็
ิประกันวิหนั
นาศภั
ย พ.ศ.ษ2535
ไขเพิ่มเติม (ฉบั
พ.ศ. 2551
ประกันภัยให้บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ปรั
บไม่เกิ74นสองแสนบาทหรื
ทั้งปรับาประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
มาตรา
ยังได้ระบุเรื่องเกีอ่ยทัวกั้งจ�บำนายหน้
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
(5) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”
มาตรา 74 ยังได้ระบุเรื่องเกี่ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัยไว้ว่า “ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้ส่งมอบกรมธรรม์
2) การส ารองจ่ า ยค่ า รัก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทนและค่ า ปลงศพ มี ห ลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ โดยล าดั บ
ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์แล้วก็ดี หรือได้ส่งมอบแก่นายหน้าประกันวินาศภัย ให้สันนิษฐานไว้
ดังต่อไปนี้
ก่อนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้นได้ชาระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทประกันวินาศภัยแล้ว”
(1) ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยความ
2) การส ารองจ่ า ยค่ า รัก ษาพยาบาล ค่ า ทดแทนและค่ า ปลงศพ มี ห ลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ โดยล าดั บ
เสียหายตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต
ดังต่อไปนี้
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น
(1) ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยความ
เสียหายตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย และไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น
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(2) บริษัทประกันวินาศภัยตกลงจะสารองจ่ายตามจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันวินาศภัยไปก่อน
(3) สาหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัยและผู้รับประกันภัยรถอื่น จะ
ร่วมกันสารองจ่ายตามจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณีเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆ กัน
(4) เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยมีการสารองจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุมิได้เกิดจาก
ความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีสิทธิ์ที่
จะไล่เบี้ยคืนจากผู้รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย
(5) หากผู้รับประกันภัยรถอื่นได้สารองจ่ายไปก่อนแล้ว ปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาท
ของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้รับ
ประกันภัยรถอื่นภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
3) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจาก
ผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง
และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ตัวอย่างที่ 3.24 นายปิ งเป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งท า
ประกันภัยไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้นายปองน้องชายยืมรถไปใช้ นายปองขับรถไปชนนางสวย
ได้รับบาดเจ็บ กรณีนี้ ถือว่านายปองได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้ ใช้รถคันดังกล่าว ดังนั้น บริษัท จริงใจ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสวย
4) การคุ้มครองความรับผิดของผู้ โดยสาร กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้โดยสารนั้น
จะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น
ตัวอย่างที่ 3.25 นายแดงโดยสารรถแท๊กซี่ไปห้างสรรพสินค้า รถแท๊กซี่คันดังกล่าวมีความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่แท๊กซี่จอดในที่จอด
รถที่ห้างเตรียมไว้ให้กับรถสาธารณะ ด้วยความรีบร้อนนายแดงจึงรีบเปิดประตูรถออกไปโดยไม่ได้มอง ทาให้ประตูรถ
ไปกระแทกถูกนายดาซึ่งกาลังรอรถอยู่ ล้มลงศรีษะแตก กรณีนี้ เป็นความรับผิดของนายแดงในฐานะผู้โดยสาร ดังนั้น
บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายดาผู้ประสบภัย
5) การโอนรถ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัทได้โอนไปยังผู้อื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถดังกล่าวมี
ฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกัน ภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

6) การใช้รถยนต์
(1) สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า ผู้เอาประกันภัยใช้รถในเวลาที่
เกิดอุบัติเหตุนอกเหนือจากที่ร ะบุไว้ ซึ่งทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัท
ประกันวินาศภัยตามจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นฝ่าย
ประมาท
(2) สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถระบุว่า กรณีรถที่ทา
ประกันภัยมีลักษณะการใช้ส่วนบุคคล ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนารถไปใช้รับจ้าง หรือให้เช่าทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนให้บริษัทตามจานวนที่บริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายไปแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
(สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
ตัวอย่างที่ 3.26
นายทองเป็นผู้เอาประกันภัยนารถเก๋งส่วนบุคคลมาทาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ในกรมธรรม์ประกันภัยระบุการใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช่
รับจ้างหรือให้เช่า” ในวันเกิดเหตุนายทองนารถคันดังกล่าวไปรับจ้างส่งของให้นางเหลือง ขณะขับรถยนต์ไปเกิดฝนตก
ถนนลื่น รถนายทองไถลลงข้างทางไปชนต้นไม้ นายทองศรีษะแตก เสียค่ารักษาพยาบาลจานวน 1,000 บาท กรณีนี้
ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนายทองนารถคันดังกล่ าวไปใช้และก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด
(มหาชน) จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลจานวน 1,000 บาท แทนนายทองไปก่อน หลังจากนั้นนายทองผู้เอาประกันภัยต้อง
ชดใช้ค่าเสียหาย 1,000 บาท คืนให้แก่บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน)
7) ข้อสัญญาพิเศษ บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อเจ้าของรถ (ยกเว้นได้แจ้งเจ้าของรถและนายทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) เว้นแต่กลุ่มข้อยกเว้นที่ เป็นความเสียหายแบบ
มหันตภัย และกลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นข้อต่อสู้ผู้ประสบภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบริษัท
ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวนั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินคืนให้บริษัทภายใน
7 วัน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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เรื่องที่ 3.3
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
1. ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับมาตรฐาน ได้แบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็นทั้งสิ้น 5 แบบ ได้แก่
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบ
คุ้มครองเฉพาะภัย
ของกรมธรรม์ปประกันภัย
รูปแบบ เงื่อนไข รวมถึงประเภทความคุ้มครองและข้อยกเว้นความคุ้ มครองต่ต่างๆ
งๆของกรมธรรม์
รถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ถูกกาหนดไว้ในลักษณะตายตัว บริษัทประกันภัยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
เฉพาะจานวนเงิน ความคุ้มครองต่างๆ ให้ เหมาะสมเท่านั้ น มี ความแตกต่างจากแบบกรมธรรม์ป ระกัน ภัย รถยนต์
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นแบบที่ถูกกาหนดให้สามารถเสนอขายแก่ผู้เอาประกันภัยได้
เฉพาะประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถโดยสารส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถบรรทุก
ขนาดไม่เกิน 4 ตัน เท่านั้น นอกจากนั้น ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนเบี้ยประกันภัยก็ถูกกาหนดไว้
ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยกาหนดจานวนเงินความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไว้
จานวน 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนั้น เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีจุดประสงค์ให้ มี
ลักษณะเปิดกว้างสามารถขยายความคุ้มครองใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากแบบกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานได้ องค์ประกอบ
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยจึงประกอบด้วยความคุ้มครองหลักซึ่งใช้แบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ป ระเภท 3 เป็นพื้นฐานในการให้ความ
คุ้มครอง และให้มีส่วนที่สามารถขยายความคุ้มครองออกไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีแบบความคุ้มครองที่ขยายความคุ้มครอง
หลักจานวน 1 แบบคือ แบบความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
นอกจากนั้น กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจยังสามารถแบ่งประเภทกรมธรรม์ประกันภัยออกเป็น 2
ประเภทคือ กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Policy) และกรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อ
ผู้ขับขี่ (Unnamed Policy) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นสัญญาประกันภัยที่มีข้อกาหนดจากัดบุคคลที่อนุญาต
ให้ใช้รถ ซึ่งบุคคลที่จะใช้รถยนต์ได้ต้องเป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน
2 คน ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ใช้เฉพาะรถที่มีลักษณะการใช้ส่วนบุคคลเท่า นั้น ได้แก่ รถยนต์
นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามอายุของผู้ขับขี่ที่กาหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ภาพที่ 3.2 ส่วนลดกรณีระบุชื่อผูข้ ับขี่

กรณีผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อสองคน มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้อายุผู้ขับขี่ที่ มีความเสี่ยง
ภัยมากกว่าเป็นเกณฑ์ในการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ส่วนการนับอายุให้นับปีที่เกิด ถึงปีที่ยื่นคาขอเอาประกันภัย
เช่น นางสมหญิงผู้เอาประกันภัยรถยนต์ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 2 คน
ได้แก่ นายมานะ ซึ่งอายุ 20 และนายวีระ อายุ 50 ปี กรณีนี้บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสาหรับ
ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงกว่าคือ 5%
แต่หากผู้ขับขี่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขับรถโดยประมาทไปชนหรือคว่า ทาให้รถคัน
เอาประกันภัยเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อรถยนต์
และหากผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยขับรถโดยประมาททาให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่ นเสียหาย
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
1.2 กรมธรรม์ประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่มีข้อกาหนดจากัดบุคคลที่
ใช้รถ ผู้ใช้รถจะเป็นบุคคลใดก็ได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน จะเห็นได้ว่า การทาประกันภัยแบบ
ระบุชื่อผู้ขับขี่มีข้อดีคือผู้ทาประกันภัยจะเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราที่ถูกกว่าการทาประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
แต่ถูกจากัดบุคคลที่จะใช้รถได้ไม่เกิน 2 คนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้
เหมาะสาหรับรถยนต์ที่ทราบตัวผู้ขับขี่แน่นอนและเป็นประจา แต่หากขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ใช่คนที่ถูกระบุชื่อไว้
และเป็นฝ่ายประมาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเพิ่มขึ้น ข้อดีของกรมธรรม์ประกั นภัย
ประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่คือ เหมาะกับรถที่มีผู้ขับขี่หลายคนและไม่ทราบผู้ขับขี่ที่แน่นอน ส่วนข้อเสียคือผู้เอาประกันภัย
จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย

2. ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีการกาหนดเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งออกเป็น 3
ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนแรก เป็นหมวดเงื่อนไขทั่วไป โดยเงื่อนไขรายละเอียดของสัญ ญาในส่วนนี้ เป็น เงื่อนไขที่ใช้บังคับ ใน
ทุกๆ หมวดความคุ้มครองทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
ส่วนที่สอง เป็นหมวดความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด
ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1) ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2) ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
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และ 3) ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ โดยเงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ที่ระบุไว้ในหมวด
ความคุ้มครองใดให้มีสภาพบังคับใช้ภายในหมวดนั้นๆ
ส่ วนที่ ส าม เป็ น ส่ ว นของเอกสารแนบท้ า ยเพิ่ ม ความคุ้ม ครองนอกเหนื อจากความคุ้ ม ครองหลั กซึ่ งเป็ น
เอกสารแนบท้ายที่สามารถใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกแบบกรมธรรม์ ได้แก่ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) สาหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ การประกันภัยค่า
รักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) นอกจากนั้น ยังมีเอกสารแนบท้ายอีกแบบหนึ่งที่นายทะเบียน
อนุญาตให้สามารถใช้ได้เฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ได้แก่ เอกสารแนบท้ายคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10)
ในการอธิบายของเรื่องนี้ จะแยกเป็นการอธิบายเงื่อนไขทั่วไป พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย และ ความคุ้มครอง
หลัก 5 ความคุ้มครอง ดังนี้
2.1 เงื่อนไขทั่วไป
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สาคัญ
2.3 ความคุ้มครองหลัก
2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
2.3.4 ความคุ้มครองความรับ ผิดต่อทรัพย์ สินบุ คคลภายนอก เฉพาะที่ เป็น ความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ร.ย.ภ.10)
2.1 เงื่อนไขทั่วไป ใช้บังคับทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.1 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในรถยนต์ที่เอาประกันภัยเวลาทาประกันภัยนี้ด้วย ได้แก่
เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ) ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้มีสิทธิครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อ) ผู้ใช้รถยนต์
2.1.2 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง
รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดย
ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์กาหนดว่า การรับประกันภัยรถยนต์ต้องรับประกันภัยตามประเภทรถยนต์ รหัส
รถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์ ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.4 ตารางประเภทรถยนต์ รหัสรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ และขนาดรถยนต์
ประเภทรถยนต์
รถยนต์นั่ง

รถยนต์ลากจูง
รถพ่วง

420
520

รถจักรยานยนต์

610
620
730

ลักษณะการใช้รถยนต์
การใช้ส่วนบุคคล
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้ส่วนบุคคล
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้รับจ้างสาธารณะ
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้เพื่อการพาณิชย์
พิเศษ
การใช้ส่วนบุคคล
การใช้เพื่อการพาณิชย์
การใช้รับจ้างสาธารณะ

801
802
803
804
805
806

รถยนต์ป้ายแดง
รถพยาบาล
รถดับเพลิง
รถใช้ในการเกษตร
รถใช้ในการก่อสร้าง
รถอื่นๆ

รถยนต์โดยสาร

รถยนต์บรรทุก

รถยนต์นั่งรับจ้าง
สาธารณะ
รถยนต์เบ็ดเตล็ด

รหัสฯ
110
120
210
220
230
320
340

ขนาดเครื่องยนต์/จานวนที่นั่ง/น้าหนักบรรทุก
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

เกิน 20 ที่นั่ง
แต่ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

ไม่เกิน 4,000 ก.ก.

เกิน 4,000 ก.ก.
แต่ไม่เกิน
12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 8,000 ก.ก. เกิน 8,000 ก.ก.
ไม่เกิน 30,000 ก.ก. เกิน 30,000 ก.ก.

ไม่เกิน 170 ซี.ซี.
ไม่เกิน 7,000 ซี.ซี.

เกิน 40 ที่นั่ง

เกิน 12,000 ก.ก.

เกิน 110 ซี.ซี.

เกิน 7,000 ซี.ซี.
แต่ไม่เกิน
2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี. เกิน 2,000 ซี.ซี.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.
ไม่เกิน 12,000 ก.ก. เกิน 12,000 ก.ก.

เกิน 2,000 ซี.ซี.

-

2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง
(1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้นให้ความคุ้มครองจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครอง โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลาประกันภัย
เกินกว่าหนึ่งปีไม่ได้ แต่ให้ขยายเวลาเอาประกันภัยได้โดยการจัดทาเอกสารแนบท้าย และระยะเวลาที่เกินกว่าหนึ่งปีนนั้
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน โดยคิดเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน
เวลาเริ่มต้นความคุ้มครอง ในการขอเอาประกันภัย
ก. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้า ให้ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัย
และให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย
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ข. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย
ให้ถือว่าเวลาที่เริ่มมีผลคุ้มครองคือ เวลาที่บริษัทประกันวินาศภัยตอบตกลงรับประกันภัย
เวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
(2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถขยายเพื่อคุ้มครอง
การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทยได้ โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เดือนละ 5% ของเบี้ย
ประกัน ภัยเต็ม ปี แต่ รวมกัน แล้ วไม่เกิน 20% ของเบี้ ยประกัน ภัยเต็ม ปี ซึ่งบริษั ท ประกัน วิน าศภัยจะออกเอกสาร
แนบท้าย ร.ย.04 การขยายอาณาเขต
ตัวอย่างที่ 3.27 นายขาวผู้เอาประกันภัยได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับ
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) และต้องการนารถยนต์ไปใช้ในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงได้ไปติดต่อ
กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยขอให้บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ขยายอาณาเขตความคุ้มครอง
ไปยังประเทศลาวให้ตามระยะเวลาดังกล่าว กรณีนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองน อกอาณาเขต
ประเทศไทยได้ โดยบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) จะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเดือนละ 5% ของเบี้ยประกันภัยเต็ม
ปีเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่หากเป็นกรณี มีการขยายอาณาเขตตลอดระยะเวลาประกันภัย 1 ปี บริษัทประกันภัย
สามารถคิดเบี้ยประกันภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
2.1.3 ข้อยกเว้นทั่วไป เป็นข้อยกเว้นที่บังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกัน ภัย (ทุกหมวดความคุ้มครอง) ซึ่ง
เรียกว่า “ข้อยกเว้นทั่วไป” มีรายละเอียดดังนี้
1) ภัยสงคราม การรุกราน การกระทาของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็น
การทาสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
2) สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึ ด
อานาจการปกครองโดยกาลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด หรือเท่ากับการลุกฮือ
ต่อต้านรัฐบาล
3) วัตถุอาวุธปรมาณู
4) การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูหรื อ
จากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู และสาหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึง
กรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งดาเนินติดต่อไปด้วยตัวของมันเอง
2.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ
1) เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัย เป็นเงื่อนไขทั่วไปทั้งในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คาศัพท์
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Cash Before Cover หรือ CBC” หมายถึง การประกันภัยรถยนต์มีผลใช้บังคับทันที เมื่อผู้เอา
ประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแล้ว รายละเอียดและเงื่อนไขเหมือนกับ “เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัย ” กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
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2) การจัดการเรียกร้องเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายหรือความรับผิดตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย เกิด ขึ้น ผู้ เอาประกัน ภัย หรือผู้ขับ ขี่จ ะต้องแจ้ งให้ บ ริษั ท ประกัน ภัย ทราบโดยไม่ ชั กช้ า และด าเนิ น การ
อันจาเป็นเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย
บริษัทประกันภัยมีสิทธิเข้าดาเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ดาเนินการโดยสุจริต
3) การลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและการเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี ในกรณีที่มีการต่ออายุการประกันภัยเท่านั้น ในระหว่างปีที่ เอา
ประกันภัยที่ผ่านมา หากผู้เอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือมีการ
เรียกร้องแต่ค่าสิน ไหมทดแทนนั้นมิ ได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภั ย
สามารถแจ้ งให้ บ ริษั ท ทราบถึงคู่กรณี ได้ ก็จะได้ รับ ส่ วนลดประวัติ ดี แต่ ในทางกลั บ กัน หากผู้ เอาประกัน ภั ย มี การ
เรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปรวมกันมีจานวนเงินเกิน
200% ของเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี โดยส่วนลดประวัติดีและส่วนเพิ่มประวัติไม่ดี
จะมีอัตราตามปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้
20 %
ปีแรก
30 %
2 ปีติดต่อกัน
40 %
3 ปีติดต่อกัน
50 %
4 ปีติดต่อกันขึ้นไป
4) การโอนรถยนต์ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อื่น ให้ผู้ได้มาซึ่งรถ
ดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
5) เงื่อนไขอื่นๆ สาคัญ ในกรณีรถที่เจ้าของได้ประกันภัยไว้กับบริษัท ได้โอนไปยังผู้อื่น ให้ผู้ได้ มา
ซึ่งรถดังกล่าวมีฐานะเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และบริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อไปตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
สาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีทาประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัย
(คนใหม่) ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงภัยใหม่ มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัยอาจต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข
2.2 พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สาคัญ
2.2.1 การชาระเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยห้ามรับชาระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ
2.2.2 การหยุด ใช้รถยนต์ ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งหยุด ใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจาก
บริษัทประกันภัยได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเป็นรายวัน แต่ผู้เ อา
ประกันภัยจะไม่ได้รับเบี้ ยประกันภัยคืนในกรณี การหยุดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการซ่อมแซมรถยนต์จากวินาศภัยที่
คุ้มครอง หรือหยุดใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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2.2.3 ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
1) ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก ความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างบริษัท
กับผู้เอาประกันภัย โดยอาจตกลงให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความ
เสียหายต่อรถยนต์ หรือความเสียหายส่วนแรกสาหรับความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้บริษัท
ประกันภัยผู้รับประกันภัยจะต้องลดเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการตอบแทนการที่ผู้เอาประกันภัยตกลง
ยอมรับความเสียหายส่วนแรกไว้เอง โดยคานวณส่วนลดดังนี้
(1) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ข. ส่วนที่เกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรก
(2) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์
ก. 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 100% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ข. ส่วนที่เกิน 1,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 20% ของจานวนเงินความเสียหาย
ส่วนแรก
(3) ความเสียหายส่วนแรก สาหรับความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ก. 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 10% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
ข. ส่วนเกิน 5,000 บาทแรก ลดเบี้ยประกันภัย 1% ของจานวนเงินความเสียหายส่วนแรก
2) ส่วนลดการประกันภัยกลุ่ม การประกันภัยกลุ่ม หมายถึงรถยนต์ 3 คันขึ้นไปทาประกันภั ย
พร้อมกัน แต่ถ้าประกันภัยไม่พร้อมกัน ให้เฉพาะคันที่ 3 เป็นต้นไป บริษัทประกันวินาศภัยจะให้ส่วนลดจานวน 10%
ของเบี้ยประกันภัยหลังจากหักส่วนลดความเสียหายส่วนแรกแล้ว เงื่อนไขการประกันภัยกลุ่มต้องปฏิบัติดังนี้
(1) รถยนต์เช่าซื้อจะไม่ได้ส่วนลดกลุ่ม ยกเว้นผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลเดียวกัน
(2) รถของครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของ
ผู้เอาประกันภัย) ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป
(3) รถของพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 20
คันขึ้นไป
(4) รถจักรยานยนต์ให้ตามกลุ่มรถจักรยานยนต์เท่านั้น
3) ส่วนลดอื่น
(1) การประกัน ภัยโดยตรง ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกัน ภัย ได้ ท าประกัน ภัย โดยตรงกับ บริษั ท
ประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคาสั่งนายทะเบียน3

3
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

(2) ส่วนลดรถใหม่ และมีอายุ การใช้งานไม่ เกิน 1 ปี ในกรณี รถยนต์ ที่ ทาประกัน ภั ย เป็ น
รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งทาประกันภัยประเภท 1 บริษัทประกันวินาศภัย
อาจให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้ไม่เกิน 15% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ หากรถยนต์ที่ทาประกันภัยนั้น
เป็นรถใหม่และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
(3) ส่วนลดสาหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์4
บริษัทประกันวินาศภัยต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
เป็ น ส่วนลดอื่น ในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ ยประกัน ภัย สุท ธิ สาหรับ รถยนต์ที่ ติดตั้ งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทาสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยด้วย
2.2.4 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีเ อกสารแนบท้าย
ทั้งหมด 30 แบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือเพิ่ม หรือลด
ความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยต้องทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดไว้
แต่จะมีเอกสารแนบท้ายบางแบบที่จะใช้แนบไปกับกรมธรรม์ประกันภัยในครั้งแรกเนื่องจากเป็นการซื้อ
ภัยเพิ่มเติม ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) การประกัน
ตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) และการแนบไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ได้แก่ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์ (ร.ย.24)
และข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30)
ความคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม ตามเอกสารแนบท้ า ยที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย สามารถเลื อกซื้ อได้ ส าหรับ ทุ กแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มี 3 แบบ นอกจากนั้นยังมีแบบเอกสารแนบท้ายที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยอีก 1 แบบ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1) การประกันภัย อุบั ติ เหตุ ส่ วนบุ คคล (ร.ย.01) ให้ ความคุ้มครองการเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจาก
รถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ และรวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายด้วย
ตัวอย่างที่ 3.28 นายสมหมายผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 และซื้อ
ความคุ้มครองเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นาย
สมหมายขับรถยนต์เพื่อไปธุระ มีคนร้ายตามมาและยิงนายสมหมายขณะอยู่ในรถยนต์ ทาให้นายสมหมายเสียชีวิตทันที
กรณี นี้ นายสมหมายเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยและเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาท
ของนายสมหมาย

คาสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับรถยนต์ สาหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ที่ติดตั้งกับรถยนต์
4
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2) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกาลังขับขี่ หรือกาลังขึ้น หรือกาลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
3) การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์
โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่ง
บริษัทประกันวินาศภัยจะดาเนินการโดยไม่ชักช้าตามจานวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลกาหนด
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ปกติแล้วเอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อได้ แต่ด้วยความ
สะดวกและให้เกิดความคุ้มครองตามความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจัดทาเป็นความ
คุ้มครองเพิ่มในขณะเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยตามความคุ้มครองหลักด้วยแล้ว ดังนั้น เอกสารแนบท้ายทั้ง 3 แบบนี้
โดยส่วนใหญ่จะแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
นอกจากนั้ น สาหรับ แบบกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยรถยนต์ แบบคุ้ม ครองเฉพาะภัย ได้ กาหนดให้ มี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยจานวน 1 แบบ ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ที่ใช้เฉพาะกับแบบกรมธรรม์ฯ นี้ (ห้ามใช้
กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อื่น) คือ
4) เอกสารแนบท้ายคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่ง
ให้การคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ เฉพาะกรณี เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก
เท่านั้น
นอกเหนือจากเอกสารแนบท้ายทั้ง 4 แบบแล้ว ยังมีแบบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมอีก 2 แบบ
ที่บริษัทประกันวินาศภัยจะแนบเอกสารแนบท้ายนี้เพิ่ม เติมออกไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ด้วย ได้แก่
ร.ย.24 และ ร.ย.30
5) การจ่ายค่าสิ น ไหมทดแทนแก่ผู้รับ ประโยชน์ (ร.ย.24) ผู้ เอาประกัน ภัยอาจตกลงให้ บ ริษั ท
ประกันวินาศภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับความสูญหาย หรือความเสียหายที่ไม่อาจซ่อมได้สาหรับรถคันเอา
ประกันภัย ซึ่งได้มีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ได้ โดยบริษัทต้องจัดทาเอกสารแนบท้าย
ระบุชื่อผู้รับประโยชน์
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามส่วนได้เสียก่อน ผู้เอา
ประกันภัยจะไม่บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประโยชน์
ในกรณีบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการยกเลิกมีผลบังคับ
เป็ นเอกสารแนบท้ ายที่ ต้องแนบเพิ่ม เติม ในกรณี ผู้เอาประกันภัยระบุผู้รับ ประโยชน์แก่บ ริษั ท
ประกันวินาศภัย
6) ข้อยกเว้นภัยก่อการร้าย (ร.ย.30) ข้อยกเว้นนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทาใดๆ ที่ต้องกระทาเพื่อ
ควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทาก่อการร้าย ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย
ไม่แนบเอกสารแนบท้ายนี้ นั่นแสดงว่าบริษัทประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจาก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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การกระทาก่อการร้าย แต่ หากแนบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวไปกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นคือ
ไม่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระทาก่อการร้ายนั่นเอง
2.2.5 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย

ความเสี่ยง
ภัยเพิ่มเติม

ภาพที่ 3.3 ข้อมูลทีจ่ าเป็นในการพิจารณารับประกันภัย

2.3 ความคุ้มครองหลัก
ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ความคุ้มครองหลัก ได้แก่
2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.3.2 ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
2.3.3 ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น)
2.3.5 ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ต ามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย (เนื่องจาก
การชนกับยานพาหนะทางบก ร.ย.ภ.10)
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2.3.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นความคุ้มครองหลักที่มีอยู่ในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
1) ความคุ้มครอง
(1) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอย่างใดๆ
ที่เกิดกับบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากอุบัติ เหตุจากรถยนต์ที่ใช้ หรือ
อยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย สาหรับความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามั ยของบุ คคลภายนอก (Third Party Bodily Injury) และความเสี ยหายต่ อทรัพ ย์ สิน ของบุ ค คล
ภายนอก (Third Party Property Damage)
(2) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทน
ก. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก บริษัทประกันวินาศภัย
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริ งที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น
กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่
ยกว่
า 100,000
แทนไม่นนอ้ ้อยกว่
า 10,000
บาท
ต่ อ หนึอ่ งหนึ
คน่งคน
แต่แต่
ห ากการเสี
บาทต่
หากการเสียยชีชีววิ ติตนั้ น ทาให้มีผู้ขาดไร้การอุปการะตามกฏหมาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อ
การเสียชีวิตของบุคคลภายนอกนั้น ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อหนึ่งคน จานวนเงินจากัดความรับผิดนี้เป็นส่วนเกิน
จากความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อย
กว่า 300,000 บาทต่อคน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากกว่า 1
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน
ค่าสินไหมทดแทนภายใต้หมวดความคุ้มครองนี้ ให้รวมถึงค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในอนาคตด้วย ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้
ก่อนตาย ค่าขาดไร้อุป การะ ค่าชดใช้ การขาดการงานของบุ ค คลภายนอก ค่าใช้จ่ ายอัน จาเป็ น กรณี เสียชี วิต เช่ น
ค่าส่งศพกลับภูมิลาเนา เป็นต้น ค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตามนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิด
ตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น
ตัวอย่างที่ 3.29 นายห้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบไม่ระบุ
ชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะขับรถยนต์ส่งลูกชายตนเองไปโรงเรียน รถยนต์คันดังกล่าวเสีย
หลักไปชนเสาไฟฟ้า นายห้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่ลูกชายนายห้อยเสียชีวิตทันที กรณี นี้ ลูกชายนายห้อยเป็ น
ผู้โดยสารถือเป็นบุคคลภายนอก แต่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นบุตรของผู้ขับขี่ รถยนต์ในเวลาเกิดเหตุ ดังนั้น
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิตของลูกชายนายห้อย
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 3.30 นางชื่นจิตผู้เอาประกัน ภัยซื้อกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ
ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) หลังเลิกงาน นางชื่นจิตขับรถยนต์ออกจากร้านค้าของตนซึ่ง
รถยนต์คันดังกล่าวมีนายสดผู้เป็นสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยสารไปด้วย ขณะขับรถยนต์จะกลับบ้าน นางชื่นจิต
ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปชนนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเองและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านเช่นกัน เหตุการณ์
ครั้งนี้ ส่งผลให้นางชื่นจิตผู้ขับขี่บาดเจ็บ นายสดผู้โดยสารและนายแก้วซึ่งเป็นลูกจ้างเสียชีวิต กรณีนี้ นายสดถึงแม้จะ
เป็นสามีของนางชื่นจิต แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการยกเว้น
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิตของนายสด ส่วนนายแก้ว ผู้เป็น
ลูกจ้าง ขณะที่เกิดอุบัติเหตุนายแก้วไม่ได้อยู่ระหว่างทางการที่จ้าง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นของบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ยกเว้น บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับการเสียชีวิตของนายแก้ว
ข. ความเสี ยหายต่อทรัพ ย์ สิ น ของบุ คคลภายนอก บริษั ท ประกัน วิน าศภัยให้ ความ
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิด
ของบริษัทประกันวินาศภัยจะมีไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ร ะบุไว้ในตาราง โดยทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย
- ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
- เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้าหนักรถยนต์ หรือน้าหนักบรรทุกของรถยนต์
- ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกาลังยกขึ้น หรือยกลงจากรถยนต์
- สัมภาระหรือทรัพย์สินที่นาติดตัวขึ้นบนรถ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์
หรือกาลังยกขึ้น หรือกาลังลง หรือทรัพย์สินที่กาลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- ทรัพ ย์ สิ น ที่ รั บ ความเสี ย หายจากการรั่ ว ไหลของสารเคมี ห รื อวั ต ถุ อั น ตราย
ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการ
เดินเครื่องยนต์ของรถยนต์
ค่าสินไหมทดแทน ให้รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่าเสื่อมราคาแห่งทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์การใช้ทรัพ ย์สินที่ได้รับความเสียหาย
เป็นต้น
ตัวอย่างที่ 3.31 นายโทนผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่กับ
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) นายโทนให้นายปองเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นายปองขับรถยนต์กลับมา
คืนที่บ้านนายโทน ได้ขับไปชนกาแพงบ้านนายโทนได้รับความเสียหาย กรณีนี้ กาแพงที่เสียหายเป็นทรัพย์สิ นที่ผู้เอา
ประกัน ภัยเป็น เจ้าของซึ่งอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษั ท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมกาแพงบ้านนายโทน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ตัวอย่างที่ 3.32 นายแดงผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 กับบริษัทเอประกันภัย
จากัด (มหาชน) ต่อมานายกิ่งได้จ้างนายแดงขนของไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดชลบุรี ขณะที่นายแดงขับรถยนต์ขึ้น
สะพาน สะพานพังลง สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายแดงบรรทุกสินค้าน้าหนักเกินกว่าน้าหนักที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้
ขึ้นสะพานได้ กรณีนี้ สะพานเสียหายเนื่องจากน้าหนักบรรทุกของรถยนต์ ซึ่งอยู่ ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัท เอ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมสะพาน แต่หากขณะขึ้นสะพานรถยนต์
นายแดงควบคุมรถไม่ได้ เนื่องจากน้าหนักบรรทุกเกินมาตรฐาน ทาให้รถยนต์ไปชนสะพานได้รับความเสียหาย กรณีนี้
สะพานเสี ยหายอัน เนื่ องมาจากการชนซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น ดังนั้ น บริ ษั ท เอประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ต้ องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมสะพาน
ตัวอย่างที่ 3.33 นางน้อยผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกั นภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 แบบ กับ
บริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) หลังเลิกงานนายหนุ่ยเพื่อนสนิทนางน้อยขออาศัยไปด้วย ขณะขับรถยนต์ออกจาก
ที่ทางานนางน้อยไม่ระวังขับไปชนกับกาแพงอาคาร เป็นเหตุให้โน้ตบุ๊ กที่นายหนุ่ยพกติดตัวขึ้นมาด้วยหล่นและได้รับ
ความเสียหาย กรณีนี้ โน้ตบุ๊กถือเป็นทรัพย์สินที่นาติดตัวขึ้นบนรถ ซึ่งอยู่ ภายใต้ข้อยกเว้น ดังนั้น บริษัท เอประกันภัย
จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับโน้ตบุ๊กดังกล่าวให้แก่นายหนุ่ย
2) ข้อ ยกเว้ น ความคุ้ ม ครอง ข้อ ยกเว้ น ความคุ้ ม ครองส าหรับ ความคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง
หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(2) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์
ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
(3) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
อย่า งไรก็ต าม แม้ ความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้น จะเกิด จากสาเหตุ ซึ่ งตกอยู่ ในข้อยกเว้ น ข้างต้ น
บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
บุคคลภายนอกก่อน แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษั ทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่
ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัทประกันวินาศภัยยังคงมีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัท
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
ต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย
3) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก
ก. 2,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในกรณีลักษณะการใช้
รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัยระบุลักษณะ
การใช้รถยนต์ว่า “ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ” แต่ในขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้รถในลักษณะรับจ้างหรือ
ให้เช่า กรณีนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกจานวน
2,000 บาท เป็นต้น
ข. 2,000 บาท ส าหรับ ความเสี ย หายต่ อทรัพ ย์ สิ น บุ คคลภายนอก ในกรณี ที่ ผู้ ขับ ขี่
ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
(2) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกัน ภัย เอง และบุ คคลนั้ น ต้ องไม่ ได้ รับ การชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อื่ น หรือได้ รับ แต่
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(3) การคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ของผู้ โดยสาร กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยนี้ ให้ ความคุ้ม ครองเมื่ อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(4) การคุ้ม ครองนายจ้า ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ ให้ ความคุ้ม ครองนายจ้า งซึ่ งไม่ ใช่ ผู้ เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้
2.3.2 ความคุ้ม ครองรถยนต์ สู ญ หาย ไฟไหม้ (ความคุ้ ม ครองรถยนต์ สู ญ หาย ไฟไหม้ เป็ น ความ
คุ้ม ครองหลั กที่ มี อยู่ ในแบบกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย รถยนต์ ป ระเภท 1 กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย รถยนต์ป ระเภท 2 และ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัย)
1) ความคุ้มครอง
(1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจาอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือ
ศูนย์จาหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกัน
วินาศภัยทราบ
(2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญหาย อันเกิดจากการกระท า
ความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการ
กระทาความผิด หรือการพยายามกระทาความผิดเช่นว่านั้น
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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รถยนต์ไฟไหม้บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้
ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(3) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่าสิ น ไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับ ผิด ต่อความเสีย หายของตั วรถยนต์ และความสู ญ หายและไฟไหม้ ของตั วรถยนต์
จานวนเงิน จากัด ความรับ ผิด ขั้น ต่ า 50,000 บาทสาหรับ รถยนต์ 5,000 บาทสาหรับ รถจักรยานยนต์ ทั้ งนี้ บริษั ท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจานวนจากัดความรับผิดไม่ต่ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มประกันภัย เว้น
แต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า
ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ จะแบ่งเป็น 2
กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์สูญหาย และกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้
ก. กรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจานวน
เงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้อง
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการ
คุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรถยนต์คืนมา ตามที่อยู่ครั้ง
สุดท้ายที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบและยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ
- ขอรับรถยนต์คืน โดยผู้เอาประกันภัยต้องคืนเงินที่ได้รับชดใช้ไปทั้งหมดให้แก่
บริษัทประกันวินาศภัย ถ้ารถยนต์นั้นเกิดความเสียหายบริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดซ่อมให้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประกันวินาศภัยก่อนคืน
- สละสิ ทธิไม่ ขอรับ รถยนต์ คืน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการใช้สิ ทธิให้
บริษัทประกันวินาศภัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าผู้เอาประกันภัย
ไม่แจ้งขอใช้สิทธิภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะขอรับรถยนต์คืน
ข. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุไฟไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง และกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงหรือสูญหายบางส่วน
- ในกรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เต็มจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางรถยนต์ เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจ
ซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ในกรณี ที่ เอาประกันภัยไว้ไม่ ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอา
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัยทันที
โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
- ในกรณี รถยนต์ได้ รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง หรือสูญ หาย
บางส่วน บริษัทประกันวินาศภัยและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกัน
แทนได้ ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายหรือสูญหายนั้นก็ได้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ในการซ่อมรถยนต์หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัด
ซ่อมโดยอู่กลางการประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่ จ่ายไปจริง แต่ไม่ เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณี รถยนต์
เสียหายสิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่ มจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) ข้อยกเว้นความคุ้ม ครอง ข้อยกเว้นส าหรับ ความคุ้มครองรถยนต์ สูญ หาย ไฟไหม้ มี 2 กรณี
เท่านั้น ได้แก่ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ
ครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจานา หรือ โดยบุคคลที่จะกระทาสัญญาดังกล่าว และการใช้
รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
3) เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ
(1) การดูแลขนย้าย เมื่อมีความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ บริษัทประกันวินาศภัย
จะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม
(2) การสละสิท ธิ์ ในกรณี ที่มีความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้
รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้ เอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น
เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การทาความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
2.3.3 ความคุ้ ม ครองความเสี ย หายต่ อ รถยนต์ เป็ น ความคุ้ ม ครองหลั ก ที่ มี อ ยู่ ในแบบกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
1) ความคุ้มครอง
(1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจา
อยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จาหน่ายรถยนต์และให้รวมถึง
อุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทาเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบด้วยแล้ว
(2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวเองหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
อื่นใด
(3) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่ าสิ น ไหม
ทดแทน ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ และความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับประกันภัยในจานวนจากัดความรับผิดไม่ต่ากว่า 80% ของราคารถยนต์ในวันเริ่มประกันภัย
เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรถยนต์ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
2 กรณี ได้แก่ กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง และรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ก. กรณี รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็ม
จานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณีต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่
บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทและให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง ในที่นี้หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่
ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย
ข. กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันวินาศภัย
และผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อม หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ รวมทั้งอุปกรณ์ของ
รถยนต์นั้น หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้ แต่ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดไม่เกินกว่าราคานาเข้าที่ส่งมาทางเรือ
ในการซ่อมรถยนต์ หรือในการกาหนดจานวนเงินชดใช้หากตกลงกันไม่ได้ ให้จัดซ่อม
โดยอู่กลางการประกันภัยที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ความคุ้มครองนี้มีการระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม เรื่อง ค่าดูแลขนย้าย ซึ่งบริษัทประกัน
วินาศภัยจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจานวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมแซม ในกรณีรถยนต์เสียหาย
สิ้นเชิง ค่าดูแลขนย้ายนี้จะถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เพิ่มจากจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครองเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ได้แก่
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้คาจากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
ข. การแตกหั กของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสี ยหรือการหยุ ด เดิน ของ
เครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนักหรือจานวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ
บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้ นตามข้อ ข.-จ. จะไม่นามาใช้ในกรณี ที่ มีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิด ขึ้น
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่นามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหายเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
(4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
3) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก
ก. 1,000 บาทแรกสาหรับความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่า หรือเกิดจาก
การชน แต่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีได้
ข. 6,000 บาทแรกของความเสียหายที่เกิดจากการชน การคว่า หากผู้ขับขี่ในขณะเกิด
อุบัติเหตุ มิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเป็นประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่
(2) การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
(3) การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้ บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุป กรณ์ เพิ่มเติม เมื่ อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
2.3.4 ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก (เฉพาะที่เป็นความคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก เท่านั้น)
จากหมวดความคุ้มครองที่กล่าวถึงในข้อ 2.3 สามารถทาการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อ ดังนี้
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3
หมวดความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.3.3
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ป ระเภท 2 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก 2 หมวด
ความคุ้มครอง ได้แก่ ข้อ 2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2)) และข้อ 2.3.2
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลั กเฉพาะข้อ
2.3.1 (ทั้ง 1) และ 2))
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ให้ความคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครองหลักเฉพาะข้อ 2.3.1 (ข้อ 1)) ในวงเงินเอาประกันภัยจานวน 100,000 บาทเท่านั้น
- กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ให้การคุ้มครองหมวดความคุ้มครองหลัก
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 โดย
ทั้งสองแบบจะต้องมีการแนบเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยไปด้วย (ปัจจุบันมี
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพียง 1 แบบ คือ เอกสารแนบท้าย แบบคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10))
(แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย มีชื่อเรียกที่รู้จักกัน 2 แบบ คือ แบบ
กรมธรรม์ฯ ที่มีความคุ้มครองหลักเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เรียกว่า “3+” หรือ “3 plus”
หรือ “ 3 พลัส” ส่วนแบบกรมธรรม์ฯ ที่มีความคุ้มครองหลักเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เรียกว่า
“2+” หรือ “2 plus” หรือ “2 พลัส”)
1) ความคุ้มครอง
(1) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
จากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บ รรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้ น สาหรับ ความเสียหายต่อทรัพ ย์สินของบุคคล
ภายนอก
(2) จานวนเงิน เอาประกัน ภัย จ านวนเงิน จ ากัด ความรับ ผิ ด และวิธีการชดใช้ค่าสิ น ไหม
ทดแทน คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
2) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ การใช้ในการแข่งขันความเร็ว การใช้ลากจูง
หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดย
สภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน และการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(2) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์
ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
(3) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง ความรับผิดซึ่งเกิดจาก
สัญญาที่ผู้ขับขี่ทาขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
ส าหรับ ความเสี ย หายหายที่ เกิด ขึ้น เกิด จากการขับ ขี่โดยบุ คคลซึ่ งในขณะขับ ขี่มี ป ริม าณ
แอลกอฮอล์ในเส้น เลือดไม่น้ อยกว่า 50 มิ ลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ บริษัท ประกัน วินาศภัย ยังคงมีหน้าที่ต้ องชดใช้ความ
เสียหาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่า บริษัทประกันวินาศภัยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จานวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย
3) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในกรณีใช้รถยนต์
ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทาให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
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(2) การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทประกันวินาศภัยจะถือว่าบุคคลใดที่ขับขี่รถโดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เอาประกันภัยให้เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัยเองและบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอา
ประกัน ภัย เอง และบุ คคลนั้ น ต้ องไม่ ได้ รับ การชดใช้ ค่าสิ น ไหมทดแทนจากกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อื่ น หรือได้ รับ แต่
ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(3) การคุ้ม ครองความรับ ผิ ด ของผู้ โดยสาร กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยนี้ ให้ ความคุ้ม ครองเมื่ อ
ผู้โดยสารนั้นจะต้องรับผิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น และบุคคลนั้นต้องไม่ได้รับ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่เกินเท่านั้น
(4) การคุ้ม ครองนายจ้า ง กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย นี้ ให้ ความคุ้ม ครองนายจ้า งซึ่ งไม่ ใช่ ผู้ เอา
ประกันภัย เมื่อนายจ้างจะต้องรับผิดจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่จ้าง ทั้งนี้เฉพาะเท่าที่มี
การประกันภัยไว้
2.3.5 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายความเสียหายต่อรถยนต์ (เนื่องจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ร.ย.ภ.10) (ความคุ้มครองนี้ เป็นความคุ้มครองที่มีอยู่เฉพาะในแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบบคุ้มครอง
เฉพาะภัยเท่านั้น)
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้ เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุ
มาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยความคุ้มครองในส่ วนนี้ต้องแนบควบคู่ไปกับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ทั้งแบบที่มีความคุ้มครองหลักตามแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ
แบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
1) คาจากัดความที่สาคัญ ยานพาหนะทางบกตามความคุ้มครองนี้ ให้หมายถึงเฉพาะรถที่เดินด้วย
กาลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ามัน ก๊าซ หรือกาลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง
ยานพาหนะทางบก ให้หมายถึง เฉพาะรถที่ขับเคลื่อด้วยกาลังเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
โดยไม่คานึงว่าจะสามารถจดทะเบียนหรือไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
รถอีแต๋น รถไถนา รถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถซาเล้งที่ติดเครื่องยนต์ รถโฟล์คลิฟ ท์ และรวมถึงรถไฟ รถราง และรถพ่วง
ไม่ว่าจะอยู่ในขณะที่พ่วงอยู่กับหัวลากหรือไม่ก็ตาม5
ตัวอย่างที่ 3.34 นายยงยุท ธเป็ นผู้เอาประกันภั ยซื้อกรมธรรม์ป ระกันภัยรถยนต์แบบคุ้ม ครองเฉพาะภั ย
กับบริษัท บีประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นายยงยุทธขับรถเข้าไปในโรงงานของลูกค้า นายยงยุทธไม่ทันระวัง
ขับไปชนกับรถโฟล์คลิฟ ท์ซึ่งกาลังยกของอยู่ในโรงงาน พิสูจน์แล้วว่านายยงยุทธเป็นฝ่ายประมาทและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ดังนั้น บริษัท
บีประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถนายยงยุทธและความเสียหายต่อ
รถโฟล์คลิฟท์

5

คาสั่งนายทะเบียน 4/2551 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
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2) ความคุ้มครอง
(1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจา
อยู่กับตัวรถยนต์
(2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากการชนกับ
ยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมีสาเหตุโดยตรงจากการชน
กับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันภัย
สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้
ตั ว อย่ า งที่ 3.35 นายหวั ง เป็ น ผู้ เอาประกั น ภั ย ซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์ แบบคุ้ ม ครองเฉพาะภั ย
กับบริษัทเอประกันภัย จากัด (มหาชน) นายหวังให้นางสาวเต็มใจเพื่อนตนเองยืมรถยนต์ไปใช้ ขณะที่นางสาวเต็มใจ
ขับรถยนต์ไปธุระได้เกิดชนกับรถยนต์ของนายน้าเงิน เป็นเหตุให้รถของนางสาวเต็มใจไถลลงข้างทางไปชนกับต้นไม้
พิสูจ น์แล้วพบว่ารถยนต์ ของนายน้าเงิน เป็ น ฝ่ายผิด ความเสียหายที่ เกิดขึ้น นี้เกิดจากรถของนางสาวเต็มใจชนกับ
ยานพาหนะทางบกและนางสาวเต็มใจสามารถแจ้งให้บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ทราบถึงคู่กรณีอีก ฝ่ายได้
ดังนั้ น บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวเต็มใจ
ในกรณีดังกล่าวหากนางสาวเต็มใจแจ้งคู่กรณีให้บริษัท เอประกันภัย จากัด (มหาชน) ทราบไม่ได้ บริษัท เอประกันภัย
จากัด (มหาชน) ก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตั วอย่า งที่ 3.36 นายอุ ทั ย เป็ น ผู้ เอาประกั น ภัย ซื้ อกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย รถยนต์ แบบคุ้ ม ครองเฉพาะภั ย
กับบริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นายอุทัยกาลังขับรถยนต์กลับบ้าน มีรถยนต์ของนายเด่นขับล้าช่องทาง
มา เป็นเหตุให้นายอุทัยตกใจจึงหั กหลบรถยนต์โดยไม่เกิดเหตุชนกันแต่ รถยนต์ของนายอุทัยตกลงข้างทางพลิกคว่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถนายอุทัย
ตัวอย่างที่ 3.37 นางสาวทองสร้อยเป็นผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ
ภัยกับบริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะที่นางสาวทองสร้อยกาลังขับรถยนต์ไปหาเพื่อน มีรถยนต์ของนาย
ทองก้อนเฉี่ยวชนกับรถยนต์นายเด่นชัย ทาให้รถยนต์ของนายทองก้อนไถลไปชนกับรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยที่
กาลังขับตามมา สาเหตุเกิดจากรถยนต์ของนายเด่นชัยประมาทแต่นายเด่นชัยขับรถยนต์หลบหนีไปและไม่มีใครจา
ทะเบียนรถยนต์ของนายเด่นชัยได้ กรณีนี้คู่กรณีของรถยนต์ของนางสาวทองสร้อยคือ รถยนต์ของนายทองก้อน ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
ดังนั้น บริษัทบีประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่าซ่อมแซมรถของนางสาวทองสร้อย
3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ข้อยกเว้นเฉพาะความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ได้แก่
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้คาจากัดความของอุบัติเหตุ ได้แก่
ก. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
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ข. การแตกหั กของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสี ยหรือการหยุ ด เดิน ของ
เครื่องจักรกลไกหรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ค. ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้าหนักหรือจานวนผู้โดยสาร
เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ง. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมี
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
จ. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้น
เกิดจากบริษัทประกันวินาศภัยประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(2) กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
ก. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
ข. การใช้ลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูง หรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับ
บริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
ค. การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางในขณะเกิดอุบัติเหตุ
ง. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 50
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จ. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิ
ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
การยกเว้นตามข้อ ข.-จ. จะไม่นามาใช้ในกรณี ที่ มีความเสียหายต่อรถยนต์ ที่เกิด ขึ้น
และมิใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นข้อ จ. จะไม่นามาใช้
บังคับ หากผู้ขับขี่ในขณะเกิดความเสียหาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่ขัดต่อกฎหมาย ได้แก่ การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้
รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
(4) กลุ่มข้อยกเว้นอื่นๆ ได้แก่ การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
4) เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด ชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง คื อ
2,000 บาทแรกของความเสียหายอั นเกิดจากการชน ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อน เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายเงินที่ผู้เอา
ประกันภัยต้องรับผิดชอบไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องใช้คืนให้บริษัทประกันวินาศภั ยภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากบริษัทประกันวินาศภัย เช่น นางสาวสวยขับรถยนต์ที่มีประกันภัยไปชนกับรถยนต์คู่กรณี ซึ่งนางสาวสวย
เป็นฝ่ายผิด กรณีนี้นางสาวสวยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
(2) การรักษารถยนต์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น
หรือต้องประสบอุบัติเหตุอื่น เนื่องจากการใช้รถยนต์ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมตามที่จาเป็น หรือไม่ได้จัดให้มีการดูแล
เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องเสีย
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(3) การสละสิทธิ์ ในกรณีที่มีความเสียหายต่อรถยนต์ เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับ
ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย บริษัทสละสิทธิ์ในการไล่เบี้ยจากผู้ใช้รถยนต์นั้น เว้นแต่การใช้โดยบุคคลของสถาน
ให้ บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถ การท าความสะอาดรถ การบารุงรักษารถ หรือการติดตั้งอุป กรณ์ เพิ่มเติม เมื่ อ
รถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้น
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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เรื่องที่ 3.4
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ปัจจุบันการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นการประกันภัยที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มุ่งเน้นการนาเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมและยังนาเสนอผ่านช่องทางธนาคาร
เทเลมาร์เก็ตติ้ง และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ โดยการวิเคราะห์ถึง เพศ
อายุ อาชีพ พฤติกรรมการดาเนินชีวิต รายได้ เป็นต้น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุค คลจึงเป็นแบบประกันภัยที่
สามารถขายได้ง่าย ซื้อซ้าได้ สามารถปรับให้มีความหลากหลายได้
การประกัน ภั ย อุ บั ติ เหตุ ส่ ว นบุ ค คล ค าภาษาอั ง กฤษใช้ ว่ า “Personal Accident Insurance” ค าย่ อ คื อ
“P.A.” ให้ ความคุ้มครองความสูญ เสีย หรือความเสี ยหายอัน เกิดจากความบาดเจ็บ ทางร่างกาย ซึ่ งเกิด จากปั จจั ย
ภายนอกของร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทาให้เกิดผลต่อผู้เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่าง
ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
การประกัน ภัย อุบั ติ เหตุ ส่ว นบุ คคลที่ เป็ น มาตรฐานในปั จจุ บั น ได้ แก่ การประกัน ภัยอุ บั ติ เหตุส่ วนบุ ค คล
(Personal Accident Insurance) ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สานักงาน คปภ. จึงออกเป็นคาสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ย
ประกัน ภัยสาหรับการประกัน ภัย เบ็ ด เตล็ด ประเภทอุบั ติเหตุและสุขภาพแบบอัตโนมัติ (File and Use) เป็ นการ
อนุญ าตให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเสนอขายให้กับผู้เอาประกันภัยได้ ณ เวลาที่ คปภ. ประทับตรารับเรื่อง
คาขอรับความเห็นชอบ ไม่ต้องรอให้ถึงกระบวนการรับความเห็นชอบ ณ ปัจจุบันมีประกาศทั้งในส่วนของแบบและ
ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว 6 โดยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติแบ่งกรมธรรม์
ประกันภัยเป็น 2 ประเภท คือ
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคารหรือบัตร
เครดิต)
การแบ่งตามการชาระเบี้ยประกันภัยโดยเป็นการชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี หรือแบบรายเดือน เงื่อนไข
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 ฉบับจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการชาระเบี้ยประกันภัย

คาสั่งนายทะเบีย นที่ 6/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารให้ความเห็ นชอบแผนความคุ้มครองและเบี้ ยประกันภัยสาหรับ การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด ประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)
6
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การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ มีรายละเอียดที่สาคัญ
แตกต่างกันดังนี้7
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบรายละเอียดการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติ
รายละเอียด

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนบุคคล

ระยะเวลาประกันภัย
เงื่อนไขทั่วไป และคานิยาม

- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 12.00 น.
คานิยาม คาจากัดความมี 11 ข้อ

ข้อกาหนดทั่วไป

เงื่อนไขและข้อกาหนดมี 11 ข้อ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติ
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือน
2. แบบชาระเบี้ยประกันภัยรายปี
- ระยะเวลาเริ่มต้นตามจริง
- ระยะเวลาสิ้นสุด เวลา 16.30 น.
คานิยาม คาจากัดความมี 17 ข้อ
มีคานิยาม เพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการตีความ
คานิยามใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา 11 คา
นิยาม ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย
แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล
สถานพยาบาล เวชกรรมคลินิก
มาตรฐานทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นและสมควร ความจาเป็นทาง
การแพทย์ ปีกรมธรรม์ประกันภัย
และการก่อการร้าย
เงื่อนไขและข้อกาหนดมี 14 ข้อ
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติ มในสาระสาคัญ
5 ข้ อ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในการ
ตีความและใช้ปฏิบัติ ดังนี้
1. สัญญาประกันภัย
2. การตรวจทางการแพทย์
3. ผู้รับประโยชน์
4. การชาระเบี้ยประกันภัย
5. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพ ปี พ.ศ. 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
7
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
รายละเอียด

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ข้อยกเว้นทั่วไป

ข้อยกเว้นทั่วไป มี 18 ข้อ

ข้อตกลงความคุ้มครอง

ข้อตกลงความคุ้มครอง มี 4 หมวด
- อ.บ.1 ผลประโยชน์ เสียชีวิต อวัยวะ
สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- อ.บ.2 ผลประโยชน์ เสียชีวิต เสีย
อวัยวะ สายตา รับฟังเสียง การพูด
ออกเสียง ทุพพลภาพถาวร
- ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว
สิ้นเชิง
- ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว
บางส่วน
- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
- เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ
- อ.บ.5 จากัดความรับผิดกรณี
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทาร้าย
- อ.บ.6 คุ้มครองแบบจากัดเวลา

เอกสารแนบท้าย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติ
ข้อยกเว้นทั่วไป มี 20 ข้อ แต่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมจากเดิม 5 ข้อ
เหมือนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล แต่เพิ่มเติมผลประโยชน์ใหม่
อีก 3 ผลประโยชน์คือ
- ผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก
ไฟไหม้ฯ
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้
ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
และมีการปรับปรุงเรื่อง
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
- เอกสารแนบท้าย อ.บ.3 มี 5 ข้อ
แต่แยกเป็น อ.บ.3.1-3.5
- อ.บ.5 จากัดความรับผิดกรณี
ถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทาร้าย
- อ.บ.6 การขยายความคุ้มครอง
ทันตกรรม

ในเนื้อหาของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลในที่นี้จะอธิบายเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบอัตโนมัติเท่ านั้ น เนื่ องจากมี การปรับ ปรุงให้มีความเหมาะสมกับ ปัจจุบัน และจะอธิบายกรมธรรม์ประกันภั ย
อุบัติเหตุอีก 2 กรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ คปภ. พัฒ นาเพื่อคุ้มครองให้แก่ประชาชน
ทุกคนรวมถึงผู้พิการที่สามารถเข้าถึงได้ ในเรื่องที่ 3.7 คือ
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
2. กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อุ บั ติ เหตุ เพื่ อคนพิ ก ารส าหรับ รายย่ อย (ไมโครอิ น ชั วรัน ส์ ) หรือประกัน ภั ย เพื่ อ
คนพิการ 300
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1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)

1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1.1.1 อุบัติเหตุ คาว่า “อุบัติเหตุ (Accident)” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัย
ภายนอกร่างกายและทาให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง เช่น ผู้เอาประกันภัยกาลังเดินข้ามถนนบน
ทางม้าลาย แล้วมีรถแล่นเข้ามาชนโดยฉับพลัน เป็นต้น คาว่าอุบัติเหตุสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

ภาพที่ 3.4 องค์ประกอบของอุบตั ิเหตุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

1)
2)
3)
4)

การบาดเจ็บต่อร่างกาย (Bodily Injury)
โดยอุบัติเหตุ (Accidental Mean)
โดยตรงและโดยเอกเทศ (Directly And Solely)
จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (External Mean)

ตั วอย่า งที่ 3.38 พ่ อเลี้ ย งภูชิ ต ซื้ อกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยอุ บั ติ เหตุ ส่ วนบุ คคลคุ้ม ครอง อ.บ.1 การเสี ย ชี วิ ต
สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัทหนึ่งประกันภัย จากัด (มหาชน)
ขณะขับรถเข้าไปซื้อของในเมืองประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่า ต่อมาเสียสติอันเนื่องมาจากเลือดออกในสมอง และส่งผล
ต่อความทรงจา ทาให้ต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน สาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้ นโดยตรงจาก
ปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย กรณีดังกล่าวเข้าองค์ประกอบของคาว่าอุบัติเหตุ
ดังนั้น บริษัทหนึ่งประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
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ตัวอย่างที่ 3.39 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท รวดเร็วประกั
วัน
ประกันนภัภัยยจากั
จ� ำดกั ด(มหาชน)
(มหาชน)
่งไปยกของเพื
วัหนึ
นหนึ
ง่ ไปยกของเพื่ออ่จะน
จะน�าขึำขึ้นน้ ไปเก็
ไปเก็บที่ชนั้ 2 ของบ้าน ขณะยกของขึ้นบันไดปรากฏว่าบันไดหักส่งผลให้นางแก้วตาตกลง
มา การกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังทาให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของ
คาว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัท รวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้
ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.40 นายหน่อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ งรวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน)
ต่อมาบ้านนายหน่อยถูกไฟไหม้ นายหน่อยพยายามจะหนีไฟออกมาจากอาคารจึงขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของบ้านและ
กระโดดลงมาทาให้แขนหัก ต้องรักษาพยาบาล สาเหตุที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากปัจจัย
ภายนอกร่างกาย และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย เข้าองค์ประกอบของคาว่าอุบัติเหตุ ซึ่งการบาดเจ็บนั้นมิได้
เกิดจากการยกของ ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.41 นายเกรียงไกรซื้อกรมธรรม์ ประกัน ภัยอุบั ติเหตุ ส่วนบุ คคลคุ้ม ครอง อ.บ.1 การเสีย ชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมานายเกรียงไกร
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กระดูกต้นขาหัก ไม่มีอวัยวะส่วนอื่นใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงและนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ต่อมานายเกรียงไกรเสียชีวิต ผลการชันสูตรพบว่านายเกรียงไกรเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเนื่ องจากปอดบวม
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อหลายอย่าง และพบอีกว่านายเกรียงไกรมีเชื้อ HIV การเสียชีวิตดังกล่าว
มิได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน8
1.1.2 ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
เริ่มต้น ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ ระบุในหน้ าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้
มีระยะเวลาประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของ
วันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุ คคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาทาประกันภัยนี้ด้วย

8

คู่มือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2544-2546
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ในการพิจารณาส่วนได้เสียนี้ บริษัทประกันวินาศภัยต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกัน ภัยมีความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ถึงขนาดหากบุคคลนั้นถึงแก่มรณะจะเกิดผลกระทบทางจิตใจและบุคคลนั้นมีส่วนสาคัญในการสร้าง
ผลประโยชน์ทางการเงินจึงจะถือได้ว่ามีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันภัยได้
ซึ่งกฎหมายกาหนดว่าบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์ถึงขนาดเอาประกันภัยชีวิตกันได้ จะมี
กรณีดังนี้
1) ความสัมพันธ์ทางการสมรส (จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หมั้น)
2) ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (บุตร บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง บุตรบุญธรรม)
3) ความสัมพันธ์ฉันญาติ เช่น พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา - ต้องพิจารณาความสูญเสียทางการเงิน
เป็นหลัก
4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ เจ้าหน้ากับลูกหนี้ หุ้นส่วน นายจ้างกับลูกจ้าง
1.3 ความคุ้มครอง
1.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
1.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1) อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2) อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญ เสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หู หนวกและเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
1.3.3 จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน อ.บ.1
และ อ.บ.2 ข้างต้นมีแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าทดแทน ดังนี้
1) การเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยชดใช้เต็มตามจานวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งจะพิจารณา 2
เงื่อนไข คือ
เงื่อนไขเวลา - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุหรือ
เงื่อนไขสถานที่ - ความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้
ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
ตัวอย่างที่ 3.42 นายสุทินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.1 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา และทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง ไว้กับ บริษั ท ยุติธรรมประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ต่อมานายสุ ทิน เกิด
อุบัติเหตุรถพลิกคว่าต้องนาส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสต้องให้อ๊อกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ นายสุทินนอนให้อ๊อกซิเจน
และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นนี้อยู่เป็นเวลา 7 เดือนแล้วจึงเสียชีวิต กรณีนี้นายสุทิน ผู้เอาประกันภัยต้องรักษา
ตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิต การที่เป็นการเสียชีวิตด้วยเงื่อนไขสถานที่ ดังนั้น บริษั ท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทน
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2) การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้น เชิง และมีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไปการถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัย
ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ตัวอย่างที่ 3.43 นายสงกรานต์ ซื้อกรมธรรม์ป ระกันภัยอุบั ติเหตุส่วนบุคคลคุ้ม ครอง อ.บ.2 การเสีย ชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน)
ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาท ต่อมานายสงกรานต์ทากับข้าวถูกมีดทาครัวสับนิ้วโป้งขาดไปหนึ่งข้อ จากนั้นแผล
ลุกลามทาให้ต้องตัดข้อมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
ดังนั้น บริษัทรวดเร็วประกันภัย จากัด (มหาชน) จะจ่ายค่าทดแทนทั้งหมด 60% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิตเท่ากับ
600,000 บาท
3) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจาตามปรกติ และอาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป การจะได้รับความคุ้มครองเมื่อตกเป็นบุคคล
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเป็นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ชัดเจนว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งต้องเกิดขึ้ นภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลแยกความคุ้มครองออกเป็น 2 แบบ โดยให้ชื่อว่า อ.บ.1 และ อ.บ.2 ทั้ง 2 แบบมีความคุ้มครองและ
ผลประโยชน์ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ทั้งนี้เงื่อนไขประกันภัยอุบัติเหตุ อ.บ.2 จะให้ความคุ้มครองที่มากกว่าใน
ส่วนของกรณีการสูญเสียอวัยวะซึ่งจะรวมถึงอวัยวะส่วนเล็ก ได้แก่ นิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียง และการพูดออกเสียง
นอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองรวมถึงการเกิดทุพพลภาพถาวรบางส่วนอีกด้วย
ทั้งนี้ ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะในส่วนของมือและเท้านั้น ให้นับการสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและ
ข้อเท้าขึ้นไป ทั้งในกรณีที่ถูกตัดขาดและไม่ถูกตัดขาดออกจากร่างกายแต่สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานด้วย การจ่าย
ผลประโยชน์ของแต่ละส่วนนั้นจะเป็นไปตามสัดส่วนที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.6 ผลประโยชน์ของข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 และ อ.บ.2

ความคุ้มครอง
เสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง
มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า หรือสายตาสองข้าง
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
สายตาหนึ่งข้าง
หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
หูหนวกหนึ่งข้าง
นิ้วห้วแม่มือ(ทั้งสองข้อ)
นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
นิ้วชี้ (สามข้อ)
นิ้วชี้ (สองข้อ)
นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
นิ้วอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
นิ้วหัวแม่เท้า
นิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว(ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิ้วหัวแม่เท้า
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจานวนที่ซื้อ)

ผลประโยชน์
% ของจานวน
% ของจานวน
เงินเอาประกันภัย เงินเอาประกันภัย
อ.บ.2
อ.บ.1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%
50%
15%
25%
10%
10%
8%
4%
5%
5%
1%
100%
50%
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คุ้มครอง

100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
60%
100%
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คุ้มครอง
ตามที่คมุ้ ครอง
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ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 นั้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้
(1) ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หมายถึง ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถประกอบ
หน้าที่การงานในอาชีพประจาได้ตามปกติโดยสิ้นเชิงในระยะเวลาหนึ่ง เช่น นายเขียวเป็นพนักงานขับรถ เกิดอุบัติเหตุ
กระดูกต้นขาหักต้องรักษาโดยการเข้าเฝือก ระยะเวลาที่เข้าเฝือกนายเขียวไม่สามารถไปทางานได้
(2) ทุ พ พลภาพชั่ ว คราวบางส่ วน ความหมายเหมื อนกับ ข้อ 1 ข้า งต้ น เพี ยงแต่ ว่า ความ
บาดเจ็บได้ทุเลาลง แต่ก็ยังไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจาได้ตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
แต่ว่าความบาดเจ็บนั้นจะต้องกลับคืนเป็นปกติอย่างแน่นอน เช่น จากเดิมนายเขียวไม่สามารถไปทางานได้ ต่อมา
อาการทุ เลาเบาบางลง นายเขีย วจึ งได้ ท าการถอดเฝื อกออกแล้ ว แต่ แพทย์ ยั งให้ ใส่ ผ้ า เพื่ อกระชั บ บริเวณข้อเท้ า
เนื่องจากนายเขียวยังมีอาการเจ็บกระดูกเป็นครั้งๆ
ผลประโยชน์ข้อ ก. และข้อ ข. นี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าทดแทนรวมกันแบบ
รายสัปดาห์เป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่ยังทุพพลภาพอยู่ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์ หักด้วยจานวนเงินหรือจานวนวันส่วนแรก
ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) และบริษัทประกันวินาศภัยจะเลิก
จ่ายค่าทดแทนทันที หลังจากบริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวร
(3) ค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอา
ประกันภัยได้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุสาหรับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) โดยไม่คุ้มครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์
ค้ายันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ายัน ) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)
การฝังเข็ม
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการ
ประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
กรณี มีการรักษานอกประเทศไทย บริษั ทประกันวิน าศภัยจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
(4) กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก และการบาดเจ็บ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บโดย
อุบั ติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามที่ระบุ ไว้ในตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหั ก ได้แก่ การ
แตกหักของกระดูกบริเวณต่างๆ บาดแผลจากการไหม้ หรือน้าร้อนลวกระดับที่ 3 ตามกฎเก้าเปอร์เซ็นต์ ข้อกระดูก
เคลื่อนที่จาเป็นต้องรักษาโดยการทาให้กระดูกเข้าที่ด้วยการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ การบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในที่
เกิดจากการถูกกระทบหรือกระแทก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
ภายหลังที่บ ริษั ทประกัน วินาศภัยได้ รับ หลักฐานพิ สูจน์ การแตกหั ก โดยการเอกซเรย์แล้ ว
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวต่อไปนี้
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ก. ผลประโยชน์ข้างต้นจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก และจากัดการจ่ายเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสาหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือท่อนนั้น
ในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ข. ในกรณี ที่ มี ก ารจ่ า ยผลประโยชน์ ไ ม่ ถึ ง 100% ของจ านวนเงิ น เอาประกั น ภั ย
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ความคุ้มครองตามผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยู่สาหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่
ในรอบปี กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นั้ น โดยมี ค วามคุ้ม ครองเท่ า กับ ยอดคงเหลื อ จากการจ่ ายผลประโยชน์ ต ามตาราง
ผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
ค. ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจ่ายผลประโยชน์
กระดูกแตกหักเป็นจานวน 100% ของจานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชน์กระดูกแตกหักแล้ว
ง. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้ หากบริษัทบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องจ่ายผลประโยชน์เต็มจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ. บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์นี้สาหรับการแตกหักของกระดูกเมื่อ
บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจ่ายผลประโยชน์สาหรับการสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2
ทั้งนี้ การแตกหักข้างต้นไม่รวมถึงการร้าว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ตารางผลประโยชน์การชดเชยกระดูกแตกหัก
โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่คุ้มครองโรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหัก
จากพยาธิสภาพ (Pathologic Fracture) สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และการ
แตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกาเนิด
(5) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้
ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชย
รายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตาม
ข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ทาให้การตรวจรักษาบางโรคนั้นผู้เอาประกันภัย
ไม่จาเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเหมือนการรักษาในอดีต นายทะเบียนจึงได้ออกคาสั่งให้
บริษัทประกันวินาศภัยจ่ายค่าชดเชยรายได้จานวน 1 วันสาหรับการตรวจรักษาที่เกิดขึ้นสาหรับการตรวจรักษาโดยการ
ผ่าตัดหรือหัตถการจานวน 13 โรค โดยถือเสมือนว่าผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ ป่วยในตาม
ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน 9 ได้แก่ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหั วใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อ
กระจก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตรวจโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม

คาสั่งนายทะเบียนที่ 32/2557 เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ป ระกันภัยและให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความ
คุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
9
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า การเจาะตับ การเจาะไขกระดูก การเจาะช่องเยื่อหุ้ มไขสันหลัง
การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด ในกรณีต้องตรวจรักษาตั้งแต่สองครั้งหรือมากกว่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก)
ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกัน โดยระยะเวลาห่างกันแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการตรวจรักษาครั้ง
เดียวกัน
(6) อุบัติเหตุสาธารณะ ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตาม
อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
ก. ขณะผู้ เอาประกัน ภัย เป็ น ผู้ โดยสารและเกิด อุ บั ติ เหตุ ขึ้น กั บ รถไฟ รถไฟลอยฟ้ า
รถไฟฟ้ าใต้ ดิ น ขณะขับ เคลื่ อนด้ ว ยเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้ า รถโดยสารขนส่ งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่ งมวลชน
รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถใน
เส้นทางที่กาหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจาตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
ข. ขณะผู้ เอาประกัน ภัย เป็ น ผู้ โดยสารลิ ฟ ต์แ ละเกิด อุ บั ติ เหตุ ขึ้น กับ ลิ ฟ ต์ส าธารณะ
สาหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟต์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
ค. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
1.4 ข้อยกเว้นที่สาคัญ ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่
1.4.1 สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
1) การกระทาของผู้เอาประกัน ภัยขณะอยู่ภายใต้ ฤทธิ์สุรา สารเสพติ ด หรือยาเสพติด ให้ โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
5) การแท้งลูก
6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุ
7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
8) อาหารเป็นพิษ
9) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
10) สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
ตัวอย่างที่ 3.44 นายสมคิดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) วันหนึ่ง
นายสมคิดไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน ขณะขับรถยนต์กลับบ้านนายสมคิดขับรถไปชนต้นไม้ เมื่อตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดแล้วพบว่านายสมคิดมีปริมาณแอลกอฮอล์ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจาก
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เกิด จากการกระท าของผู้ เอาประกัน ภั ย ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤทธิ์ สุ ราระดั บ แอลกอฮอล์ ในเลื อ ดตั้ งแต่ 150 มิ ล ลิ ก รัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.45 นางนงน้อยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่องมา 5 ปี ต่อมานางนงน้อยประสบปัญหากิ จการขาดทุนและเกิดภาวะความเครียด
จึงฆ่าตัวตาย เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นางนงน้อยเสียชีวิต กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ฆ่าตัวตาย ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
1.4.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
1) ขณะแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย
โดดร่ม (เว้ น แต่ การโดดร่ม เพื่ อรักษาชี วิต ) ขณะกาลั งขึ้น หรือกาลั งลงหรือโดยสารอยู่ ในบอลลู น หรือเครื่องร่อน
เล่นบันจีจัมพ์ ดาน้าที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ กาลังขึ้นหรือกาลังลง
3) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
7) ขณะปฏิบัติ หน้ าที่เป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมั คร และเข้าปฏิบั ติการในสงคราม หรือ
ปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลานั้น
ข้อยกเว้นบางข้อข้างต้น ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ และมีการออกเอกสาร
แนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 3.46 นายสมชายซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ต่อมา
นายสมชายไปเที่ยวทะเลและมีการดาน้าชมปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า แต่สายถังอากาศขาด
ทาให้ น ายสมชายจมน้ าหมดสติ หลังจากน าส่ งโรงพยาบาลเพื่ อรักษาแล้ว ปรากฏว่าสภาพเป็ น “เจ้าชายนิ ท รา”
เนื่องจากสมองขาดอากาศไปช่วงหนึ่ง กรณีนี้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นขณะเล่นหรื อแข่งกีฬาอันตราย ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
ตัวอย่างที่ 3.47
นางสมทรงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุ คคลคุ้มครอง อ.บ.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟัง การพูดออกเสียงและทุพพลภาพถาวรไว้กับบริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ขณะขับรถไปจอดใน
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ห้างสรรพสินค้า เกิดการเฉี่ยวกับรถยนต์นางสาวสุดสวย ทั้งสองลงจากรถยนต์และทะเลาะกันเนื่องจากตกลงกันไม่ได้
ว่า ฝ่ า ยใดเป็ น ฝ่ ายผิ ด ต่ า งบั น ดาลโทสะและต่ อ สู้ กัน นางสมทรงได้ รับ บาดเจ็ บ กระดู กแขนซ้ ายหั ก กรณี นี้ ถือ ว่ า
อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ดังนั้ น บริษั ท ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงไม่ต้ องชดใช้
ค่าทดแทน
1.5 เงื่อนไขที่สาคัญ
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ เมื่อผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกั น ภั ย ระบุ ชื่ อ ผู้ รับ ประโยชน์ เพี ย งคนเดี ย ว และผู้ รับ ประโยชน์ ได้ เสี ย ชี วิ ต ก่อ น
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ยนตัวผู้รับ ประโยชน์ หากผู้ เอาประกัน ภัย มิได้ แจ้งหรือไม่ ส ามารถแจ้งให้ บริษั ท ประกัน วิน าศภัยทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ย นตั วผู้ รับ ประโยชน์ นั้ น หรือแจ้ งเปลี่ ย นแปลงการรับ ประโยชน์ ของผู้ รับ ประโยชน์ ที่ เหลื ออยู่ หากผู้ เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
2) การเปลี่ยนอาชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น
ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจานวนเงินเท่าที่
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับชาระแล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
3) การสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาประกัน ภั ยโดยอั ต โนมั ติ เมื่ อผู้ เอาประกัน ภั ยถูกจองจ าอยู่ ในเรือนจ าหรือ
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะ
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
4) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วัน 10นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะ
จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี11ของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
กาหนดชาระ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5) การจากัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ
ผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้
ในตารางและเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตาราง
แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะตาม
ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น
1.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่สาคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกซื้อเพิ่มเติมได้แล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อภัยเพิ่มสาหรับเอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครองได้
เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งบริษัทประกันวิน าศภัยจะคานวณเบี้ ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความเสี่ยงภัย ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ มีดังนี้
1) อ.บ.3.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2) อ.บ.3.2 การเล่นหรือแข่งกีฬ าอันตราย เช่น การดาน้าที่ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬ าไต่หน้าผา
การเล่นบันจีจัมพ์
3) อ.บ.3.3 การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4) อ.บ.3.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
5) อ.บ.3.5 การก่อการร้าย อ.บ.3.1-3.5 เป็นเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นในเวลาขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง
6) อ.บ.5 การจากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองรวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกายเต็มจานวนเงินเอาประกันภัยตาม
ข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 อยู่แล้ว แต่ถ้าบริษัทประกันวินาศภัยแนบเอกสารนี้ นั่นหมายถึง บริษัทประกัน
วินาศภัยต้องการจากัดจานวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเกิดความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจาก
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย ซึ่งจานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 จะลด
เหลือตามจานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายดังล่าว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยตามสัดส่วนจานวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
7) อ.บ.6 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม เป็นเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมสาหรั บ
การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน ที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ และการเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม
การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืน
เบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย
11 ประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขในการชดใช้เงินตาม
สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559
10
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิต)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการขายในช่องทางใหม่ ๆ อันได้แก่ การเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทประกันวินาศภัยนิยมใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
เมื่อมีการเสนอขายย่อมพบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนใจของผู้เอาประกันภั ยหลังได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว หรือการไม่ชาระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ต้องมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่แตกต่างกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
ต่อทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วัน ที่กรมธรรม์ ประกัน ภัยมีผลเริ่มต้น ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์
ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
(1) ณ วันครบรอบเดือนของกรมธรรม์ประกันภัยถัดจากผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป
(2) เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือ ทัณ ฑสถาน ซึ่งบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วน
(3) เมื่อไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัย โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยครั้ง
แรกที่จะชาระโดยวิธีใดตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัท ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับ
จากวันเริ่มต้นที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย
(4) หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยจานวนหนึ่ง หรือหลายจานวนโดยวิธีใดตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษั ท การไม่ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อ ๆ ไปนั้นจะทาให้การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้สิ้นสุดลง ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตติดต่อกันตั้งแต่
2 เดือนขึ้นไป
(5) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา
16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย
2) อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ อาจจะเป็นบุ คคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลดังระบุชื่อไว้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเวลาทาประกันภัยนี้ด้วย
การพิจารณาส่วนได้เสียสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้พิจารณาเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
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2.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
3) จานวนเงิ นเอาประกัน ภัย จ านวนเงินจ ากั ด ความรับ ผิ ด และวิ ธีก ารชดใช้ ค่า ทดแทน ความ
คุ้มครองและการชดใช้ค่าทดแทนภายใต้การประกันภัยนี้เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระ
เบี้ยประกันภัยรายปี) คือ ให้ความคุ้มครอง อ.บ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ อ.บ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญ เสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวก และเป็นใบ้ หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน
ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษา พยาบาล
กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้าร้อนลวก และการบาดเจ็บ การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารั กษาตัวในโรงพยาบาล และ
อุบัติเหตุสาธารณะ
2.4 ข้อยกเว้น แบ่งข้อยกเว้นเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครองและขณะที่ผู้เอาประกันภัยทา
กิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
2.5 เงื่อนไข
1) ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณี
ชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) หากผู้เอาประกันภัยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์
ให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณี ที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนผู้เอา
ประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึงการ
เปลี่ย นตัวผู้รับ ประโยชน์ หากผู้ เอาประกัน ภัย มิได้ แจ้ งหรือไม่ สามารถแจ้งให้ บริษั ท ประกัน วิน าศภัยทราบถึงการ
เปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วข้างต้ น เมื่ อผู้ เอาประกัน ภัย เสี ย ชี วิต บริษั ท ประกัน วิน าศภัย จะจ่า ยเงิน ผลประโยชน์ ให้ แ ก่
กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคนและผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน
ผู้เอาประกันภัยหรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบเป็นหนังสือถึง
การเปลี่ ย นตั วผู้ รับ ประโยชน์ นั้ น หรือแจ้ งเปลี่ ย นแปลงการรับ ประโยชน์ ของผู้ รับ ประโยชน์ ที่ เหลื ออยู่ หากผู้ เอา
ประกันภัยมิได้แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัทประกันวิ นาศภัยทราบถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตให้แก่
ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน
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2) การเปลี่ยนอาชีพ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี)
คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทาการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่นที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่า
อาชีพที่ได้แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจานวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ รับชาระ
แล้วสาหรับอาชีพเดิมและจะซื้อความคุ้มครองสาหรับอาชีพใหม่ได้
3) การชาระเบี้ยประกันภัย ข้อนี้จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระ
เบี้ยประกันภัยรายปี ) เนื่องด้วยบริษัทประกันวินาศภัยรับชาระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ดั งนั้น จึงต้องกาหนด
เงื่อนไขการชาระเบี้ยประกันภัยไว้เพื่อความชัดเจนในความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ รายละเอียดการชาระ
เบี้ยประกันภัยมีดังนี้
(1) เบี้ยประกันภัยของเดือนแรกต้องชาระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่
ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) เบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไปจะถึงกาหนดชาระในวันครบรอบเดือนของการชาระเบี้ยประกันภัย
ของเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจะทาการหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตตามที่ผู้เอาประกันภัย
ตกลงไว้โดยอัตโนมั ติ และหากมี การชาระเบี้ ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกเดือน ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตในเดือนใดได้
บริษัทจะผ่อนผัน โดยนายอดค้างชาระไปเรียกเก็บรวมกับเบี้ยประกันภัยในเดือนถัดไป หากหลังจากนั้น บริษัทยังคง
ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ความคุ้มครองจะเป็นอันสิ้นสุด ณ วันครบรอบเดือนที่เบี้ยประกันภัยที่ได้
ชาระไว้เป็นครั้งสุดท้าย แต่หากบริษัทสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับ
ความคุ้มครองอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้ชาระเบี้ยประกันภัยนั้น
4) การสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีการระบุวันสิ้นสุด
ความคุ้มครองไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย จึงเป็นการให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตามเงื่อนไขการชาระเบี้ย
ประกั น ภั ย ของผู้ เอาประกัน ภั ย แต่ สั ญ ญาประกั น ภั ย จะสิ้ น สุ ด โดยอั ต โนมั ติ ในบางกรณี ต ามที่ ได้ กล่ า วไว้ แ ล้ ว ใน
ระยะเวลาคุ้มครอง
5) การจ่ายค่าทดแทน เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัย
รายปี) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัย สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ตามความจาเป็น
แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
6) สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเงื่อนไขเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญ ชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต) ซึ่งระบุว่าหากผู้เอาประกันภัย
ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายัง
บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทไม่ต้อง
รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้
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ผลิ
ผลิตตภัภัณ
ณฑ์ฑ์ปประกั
ระกันนวิวินนาศภั
าศภัยย-การประกั
-การประกันนภัภัยยรถยนต์
รถยนต์ และการประกั
และการประกันนภัภัยยทีที่เ่เกีกี่ย่ยวกั
วกับบบุบุคคคล
คล
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ตามวิธีที่บริษัทได้รับให้แก่ผู้เอาประกันภัย (หากหักจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ก็จะคืนกลับไปที่บัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิต แล้วแต่กรณี)
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้
2.6 เอกสารแนบท้ายหรือเงื่อนไขพิเศษที่สาคัญ ภัยเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ เหมือน
กับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายปี) ได้แก่ อ.บ.3.1-3.5 ซึ่งเป็นการขยายความ
คุ้มครองจากภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในข้อยกเว้น อ.บ.5 การจากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูก
ทาร้ายร่างกาย และ อ.บ.6 การขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรม
2.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ย
ประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ (กรณีชาระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ
บัตรเครดิต) ผู้รับประกันภัยจาเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการเสี่ยงภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็มี
ความเสี่ยงภัยมากน้อยต่างกัน ซึ่งผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้
อาชี
อาชีพพ
งานอดิ
งานอดิเเรก
รก

อายุ
อายุ

ฐานะทาง
ฐานะทาง
การเงิ
การเงินน

สุสุขขภาพ
ภาพ
ประวั
ประวัตติกิการ
าร
เรียยกร้
กร้อองง
เรี

ภาพที
ภาพที่่ 3.5
3.5 ข้ข้ออมูมูลลทีทีจจ่่ าเป็
าเป็นนในการพิ
ในการพิจจารณารั
ารณารับบประกั
ประกันนภัภัยยกรมธรรม์
กรมธรรม์ปประกั
ระกันนภัภัยยอุอุบบัตัติเิเหตุ
หตุสส่ว่วนบุ
นบุคคคล
คล (กรณี
(กรณีชชาระเบี
าระเบี้ย้ย
ประกั
ประกันนภัภัยยรายปี
รายปีแและกรณี
ละกรณีชชาระเบี
าระเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยรายเดื
รายเดืออนโดยหั
นโดยหักกบับัญ
ญชีชีธธนาคาร
นาคาร หรื
หรืออบับัตตรเครดิ
รเครดิตต))

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 3.5
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองในระยะสั้น ๆ แก่ผู้เอาประกันภัย ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือการ
เดินทางในต่างประเทศก็ตาม แบบประกันภัยนี้จะให้ผลคุ้มครองจากัดความรับผิดเฉพาะการคุ้ มครองการสูญเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) และค่ารักษาพยาบาลซึ่งอาจรวมทั้งการรักษาพยาบาล
อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายความ
คุ้มครองในส่วนอื่น ๆ เพิ่ มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็ น ความล่าช้าของกระเป๋ าเดิน ทาง การยกเลิกเที่ยวบิน การยกเลิกการ
เดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทใดก็ตาม
เช่น รถยนต์ รถโดยสารประจาทาง รถจักรยานยนต์ รถไฟ เครื่องบิน หรือทางเรือ เป็นต้น ซึ่ งผู้เอาประกันภัยสามารถ
ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางได้ทั้งในแบบของการเดินทางรายเที่ยวและรายปีซึ่งจะมีการกาหนดระยะเวลาสูงสุด
ของระยะเวลาในการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกินจานวนวันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศในหลายประเทศจะมีการกาหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจัดทา
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางในระหว่างการยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากประเทศเหล่านั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูงและเพื่อเป็นการป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายขอผู้เดินทางในระหว่างที่พานักอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศ
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมี 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบ
มาตรฐานสาหรับการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
1) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป (Individual or Group of Tourists)
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองสาหรับผู้เอาประกันภัยรายบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยได้ทั้งสาหรับตนเอง ครอบครัว หรือ
หมู่คณะ
2) การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tour Operators and Guides)
เป็นแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาสาหรับการให้ความคุ้มครองนักเดินทางที่เดินทางไปกับบริษัทนาเที่ยว
รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วย โดยบริษัทนาเที่ยวจะเป็นผู้จัดทากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางในขณะที่ตนเองเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการเดินทางนั้น ๆ การประกันภัยฉบับนี้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว
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2. การประกันภัยอุบั ติเหตุเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance) ซึ่งเป็ นกรมธรรม์
ประกัน ภัยอั ตโนมัติ (File and Use) ประกาศโดยสานั กงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อลดขั้นตอนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย
ในเรื่องนี้จะอธิบายทั้งหมดภายใต้หัวข้อที่จัดลาดับโดย
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง
แต่ละครั้งคือ ไม่เกิน 180 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบิน
ที่ผู้เอาประกันภัยใช้โดยสาร ซึ่งท าให้ ผู้เอาประกัน ภัยไม่สามารถเดิ นทางกลับ ได้ภายในกาหนดวันกลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยได้แก่
(1) กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทาง
ออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดาเนินต่อเนื่อ งกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ตัวอย่างที่ 3.48 นายพิศซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครองการ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทาง
ไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อขับรถยนต์ออกจากบ้าน ขณะกาลังเลี้ยวออกจากหมู่บ้าน นายพิศหักหลบ
สุนัขของเพื่อนบ้าน รถยนต์นายพิศเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ในหมู่บ้าน ส่งผลให้กระจกรถยนต์แตกและบาดบริเวณหน้าของ
นายพิศต้องเย็บแผล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทยุติธรรมประกันภัย จากัด
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึง
ประเทศไทยและดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ การเดินทางถึงประเทศไทยหรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสาคัญ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

ตัวอย่างที่ 3.49 นางสาวกรองแก้วซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
คุ้มครองการเสี ยชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท จริงใจ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) เดินทางจากญี่ปุ่นกลับมาเที่ยวประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2560 นางสาว
กรองแก้วเดินทางมาถึงถึงสนามบินดอนเมืองวันที่ 10 เมษายน 2560 เมื่อนางสาวกรองแก้วผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อยเล้ว ขณะเดินออกไปเรียกแท๊กซี่สนามบิน นางสาวกรองแก้วเดินสะดุดขาตนเองล้ม แขนหัก กรณีนี้ถือว่าเป็น
อุบัติเหตุและอยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ประกันภัย
(3) การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากที่อยู่
อาศัยเพื่อการเดินทางนั้นและดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย เว้นแต่จะระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น
ตัวอย่างที่ 3.50 นายมานะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สาหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท หนึ่งประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2560 และในวันที่
30 ธันวาคม 2560 นายมานะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนายมานะกาลังต่อแถวรอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ นายปรีชาซึ่งต่อแถวอยู่หลังนายมานะกระแทกทาให้นายมานะ
ล้มลง ศรีษะแตก กรณี นี้ถือว่าเป็น อุบั ติเหตุ และอยู่ ในระยะเวลาการเดิ น ทาง ดังนั้ น บริษัท หนึ่งประกัน ภัย จ ากัด
(มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง
สามารถระบุบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้
1.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสู ญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัย
นี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้ เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง และทาให้เกิดผลดังนี้
(1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) ถ้าความบาดเจ็บ
ที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพ พลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้
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การสูญ เสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึ ง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
การสู ญ เสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิ ท และไม่ มี ท างรักษาให้ ห ายได้ ต ลอดไป บริษั ท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
(2) การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ
ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภั ย
แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตาราง
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น
หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ
ก. ความคุ้มครองสาหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จานวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่นาหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็นการ
ชดใช้ในส่วนของชีวิตซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
ข. ความคุ้มครองสาหรับการรักษาพยาบาล จานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย
1.4 ข้อยกเว้น
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
(3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
(4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
(5) การแท้งลูก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วั นเกิด
อุบัติเหตุ
(7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
(8) อาหารเป็นพิษ
(9) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
(10) สงคราม อาวุธนิวเคลียร์
ตัวอย่างที่ 3.51 นางสาวอรทัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท ยุติธรรมประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2560 โดยไม่ได้ระบุสถานที่เริ่มต้นการเดินทางไว้
เป็ น อย่ างอื่ น ในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ในวัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2560 ขณะนางสาวอรทั ย กาลั ง ลงเรือเพื่ อจะไปดาน้ า
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า นางสาวอรทัยก้าวพลาดทาให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผล
ให้ฟันหน้านางสาวอรทัยบิ่น แต่นางสาวอรทัยไม่เข้ารักษาภายใน 7 วัน แต่มารักษาในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีนี้
เข้าข้อยกเว้นเรื่องการรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน ซึ่งรักษาเกินกว่า 7 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น บริษัท
ยุติธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
(1) ขณะล่าสัตว์ในป่า หรือเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
(2) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(3) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร
และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
(4) ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
(5) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(6) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
ตัวอย่างที่ 3.52 นายผานิตซื้อกรมธรรม์ประกันภั ยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป คุ้มครอง
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ ง รวมค่ารักษาพยาบาลไว้กับบริษัท จริงใจประกันภัย
จากัด (มหาชน) เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560
ในวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายผานิ ต ไปเที่ ยวเกาะพะงัน กับ เพื่ อนๆ ขณะนายผานิ ต กาลัง ลงเรือเพื่ อจะไปด าน้ า
ดูปะการังโดยใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า นายผานิตก้าวพลาดทาให้ใบหน้ากระแทกกับกาบเรือ ส่งผลให้
เส้นเลือดในตาแตก ต้องเข้ารักษาพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ไม่เข้าข้อยกเว้น เนื่องจากผู้เอาประกันภั ยไม่ได้
อยู่ ในขณะเล่ น หรื อแข่งกีฬ าอั น ตราย ดั งนั้ น บริษั ท จริงใจประกัน ภัย จากัด (มหาชน) ต้ องชดใช้ ค่าทดแทนตาม
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
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1.5 เงื่อนไข
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัต โนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย
อัตโนมัติสาหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
2) การเรียกร้องค่าทดแทน
(1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
(2) ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่ งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
มีเหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทา
ได้แล้ว
(3) สาหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอื่น
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้
1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษที่สาคัญ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอขยายความคุ้มครองได้ โดยขึ้นอยู่
กับการตกลงของบริษัทประกันภัย และเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่ม โดยมีภัยต่อไปนี้
1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เช่น การดาน้าที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กีฬาไต่หน้าผา การเล่น
บันจีจัมพ์
3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
4) การจากัดความรับผิดเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย
1.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระยะเวลาเดินทาง
4) พาหนะในการเดินทาง
5) สถานที่ปลายทาง
6) จานวนเงินเอาประกันภัย
7) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic. or.th และ https://www.tgia.org)
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2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก
2) ระยะเวลาการเดินทาง ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีการจากัดระยะเวลาคุ้มครองต่อการเดินทาง
แต่ละครั้งคือ ไม่เกิน 90 วัน หากมีกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ การจี้เครื่องบิน การล่าช้าหรือขัดข้องของเครื่องบินที่
ผู้เอาประกัน ภั ยใช้ โดยสาร ซึ่ งท าให้ ผู้ เอาประกัน ภัย ไม่ ส ามารถเดิ น ทางกลับ ได้ ภายในกาหนดวัน กลับ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองออกไปโดยอัตโนมัติจนกระทั่งสิ้นสุดตามคาจากัดความ “ระยะเวลาการเดินทาง”
ซึ่งแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
(1) กรณีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง
จัดให้โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจัดให้
โดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และดาเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
เที่ยวด้วยตนเองก่อน หรือหลังจากกาหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย การเดินทางถึงประเทศ
ไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้น ให้ถือการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วเป็นสาคัญ
(3) การเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound) ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดให้โดยผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปกลับที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเอง หรือเที่ย วด้วยตนเองก่อน
หรือหลังจากกาหนดการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
2.2 ผู้เอาประกันภัย
1) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
2) ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุ ชื่ อเป็นผู้ เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภั ยหรือ
เอกสาร แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
2.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน การประกันภัยนี้
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะ เวลาการ
เดินทาง และทาให้เกิดผลดังนี้
(1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับ
ทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญ เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพ พลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิด
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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อุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้
การสูญ เสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือ
ข้อเท้า การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะ โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งาน
ได้อีกตลอดไป
การสู ญ เสี ยสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิ ท และไม่ มี ท างรักษาให้ ห ายได้ ต ลอดไป บริษั ท
ประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
(2) การรักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาพยาบาล
โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัท
ประกันวินาศภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปจริ ง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
สาหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าการพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ
ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แต่
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จาก สวัสดิการของรัฐหรือสวัสดิการอื่นใดหรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดเพียงจานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับผลที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมกันไม่เกินจานวนเงินดังระบุไว้ในตาราง
และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวเต็มวงเงินจากัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางแล้ว ยกเว้น
กรณีเสียชีวิต ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไปตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เหลือ ทั้งนี้
เฉพาะตามข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาล (ถ้ามี) เท่านั้น
หากมีการประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทประกันวินาศภัย จะแบ่งการพิจารณา
ชดใช้เป็น 2 ความคุ้มครอง คือ
ก. ความคุ้มครองสาหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกัน
วินาศภัยจะชดใช้ภายใต้จานวนเงินความคุ้มครองของตนเอง โดยไม่นาหลักส่วนเฉลี่ยเข้ามาพิจารณา เนื่องจากเป็น
การชดใช้ในส่วนของชีวิต ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้
ข. ความคุ้มครองสาหรับการรักษาพยาบาล จานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยคุ้มครองจะ
ไม่เกินส่วนเฉลี่ยตามจานวนเงินที่บริษัทประกันวินาศภัยรับประกันภัยไว้ต่อจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดของ
ทุกบริษัทประกันวินาศภัย
2.4 ข้อยกเว้น
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

(3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทาเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บ
(4) การแท้งลูก
(5) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับแต่วันเกิด
อุบัติเหตุ
(6) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
(7) อาหารเป็นพิษ
(8) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
(9) สงคราม อาวุธนิวเคลียร์
ตัวอย่างที่ 3.53 บริษัทสมหวังทัวร์ จากัด ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จานวน 40 คน
ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2560 โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัย วะ สายตา และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง รวมค่ารักษาพยาบาลกับบริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ขณะที่รถทัวร์
กาลังวิ่งเพื่อพากรุ๊ปทัวร์เข้าไปไหว้พระ เนื่องจากทางเข้าวัดเป็นถนนลูก รังเมื่อขับรถไปจึงเกิดการกระแทกส่งผลให้
ลูกทัวร์คนหนึ่งซึ่งท้อง 3 เดือนเกิดแท้งลูกต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีนี้ถือว่าเข้าข้อยกเว้นการแท้งลูก
ดังนั้น บริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ไม่ต้องชดใช้ค่าทดแทน
2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
(1) ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
(2) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(3) ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
(4) ขณะเข้ามาหรือพานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย
2.5 เงื่อนไข
1) การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะสิ้นสุดโดย
อัตโนมัติสาหรับผู้เอาประกันภัยที่ถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือทัณฑสถาน
2) การเรียกร้องค่าทดแทน
(1) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
(2) ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้น
ภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ ส่งหลักฐาน
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
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แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามี
เหตุจาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทาได้
แล้ว
(3) สาหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับและ
บริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอื่น
แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสาเนา
ใบเสร็จพร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจาก
บริษัทประกันวินาศภัยได้
3) การแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องดาเนินการแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัย
และระยะเวลาการเดินทางให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบก่อนการเดินทาง
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นถ้ารายชื่อของผู้เอาประกันภัยที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง หน้าที่ในการ
พิสูจน์เป็นของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย
4) การคานวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการทาประกันภัยเป็นรายปี
บริษัทจะคานวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจาก จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนผู้เอาประกันภัยและ
ระยะเวลาการเดินทาง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะทาการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย โดยคานวณ
จากจานวนเงินเอาประกันภัย จานวนผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางที่แท้จริง
2.6 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระยะเวลาเดินทาง
4) จานวนผู้เดินทาง
5) พาหนะในการเดินทาง
6) สถานที่ปลายทาง
7) จานวนเงินเอาประกันภัย
8) ชื่อและประวัติบริษัทนาเที่ยว
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)

3. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ
3.1 คาจากัดความที่สาคัญ
3.1.1 อาณาเขตที่คุ้มครอง ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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3.1.2 ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุด
ภายในระยะเวลาประกันภัย
1) ในกรณี ที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นก่อนผู้เอา
ประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดาเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่
อยู่อาศัยภายในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับ แต่กลับ ถึ งประเทศไทย หรือจนกระทั่งวัน สิ้น สุดระยะเวลา
ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้)
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดย
ให้มีระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 1) และระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุด ไม่เกินจานวนวัน
ตามที่บริษัทประกันวินาศภัยกาหนด
หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล ในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
และจาเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่ง
ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
3.1.3 สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือ ความผิดปกติที่
เกิด ขึ้นกับ ผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัยนี้ จะมีผลบั งคั บ ซึ่งมี
นัยสาคัญเพียงพอที่ทาให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทาให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล
หรือรักษา
3.2 ผู้เอาประกันภัย
3.2.1 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ระบุชื่อเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
3.2.2 ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
3.3 ความคุ้มครอง
3.3.1 วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
3.3.2 ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการ
เดินทาง
3.3.3 จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน
1) ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
อย่างกระทัน หันและไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดิน ทาง จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษา
พยาบาล ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่ วยในหรือผู้ ป่วยนอกบริษั ทจะจ่ายค่าทดแทนสาหรับ ค่าใช้ จ่ายที่ จาเป็ นและสมควร
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจาเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์
หากผู้เอาประกันภัยมีความจาเป็นต้องได้รับการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องในประเทศไทยหลังจากที่
กลับจากการเดินทาง การเข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องกระทาภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย และ
จานวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะชดใช้สาหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่เกินร้อยละ10 ของจานวนเงิน
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เอาประกันภัย หรือไม่เกิน 7 วัน แล้วแต่จานวนเงินใดจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในวรรคนี้จะไม่นามาใช้ในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุและจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาที่ประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินตามข้อตกลง
คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ข้อยกเว้น
(1) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
(2) การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิด
(3) การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้
เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(4) การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด โรคทางพันธุกรรม
(5) การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
(6) การรักษาพยาบาลที่ ไม่ ได้ เป็ น การรักษาแผนปั จ จุ บั น รวมถึง การรักษาแพทย์ ท างเลื อ ก
(Alternative Treatment) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบาบั ด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic)
เป็นต้น
(7) กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่อง
ช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม
(9) การบริการหรือการผ่าตัด เกี่ ยวกับการบาดเจ็บ หรือป่ วยไข้อันเกิดขึ้น เพื่อหวังผลกาไรจาก
กรมธรรม์ประกันภัย
(10) การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาสิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ
การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย การผ่าตัดตกแต่ง (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่
จาเป็นต้องกระทาอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทางานได้อย่างเดิม
(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา
คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
(12) การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง
การถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับบาดเจ็บ
(13) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิดรวมถึงมวยปล้า โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต ) ขณะกาลังขึ้น
หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
(14) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท
(15) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่
ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
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(16) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติด
ให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(17) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสาร อยู่ใน
อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
(18) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
2) ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ เอาประกันภัย โดย
อุบัติเหตุและทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับแต่
วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
และเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง
การสูญ เสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้น เชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า
ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ข้อยกเว้น
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จน ไม่ ส ามารถครองสติ ไ ด้ ค าว่ า “ขณะอยู่ ภ ายใต้ ฤ ทธิ์ สุ รา” นั้ น ในกรณี ที่ มี ก ารตรวจเลื อ ดให้ ถื อเกณฑ์ มี ระดั บ
แอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
(3) การแท้งบุตร
(4) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด
รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลงหรือโดยสาร
อยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน
(5) การบาดเจ็บ ที่ เกิด ขึ้น ขณะผู้ เอาประกัน ภัย กาลั งขึ้น หรือกาลั งลง หรือขณะโดยสารอยู่ ใน
อากาศยานที่ มิได้จ ดทะเบี ย นเพื่ อบรรทุ กผู้ โดยสารและมิได้ เป็ น สายการบิ น พาณิ ช ย์ มิ ได้ จดทะเบี ยนเพื่ อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
(6) การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกาลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจา
อากาศยานใดๆ
(7) ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(8) ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบ
หนีการจับกุม
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3) ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ กรณี
ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่ว ยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเดินทาง และจาเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจาเป็นตามความเห็นหรือคาแนะนา
ของบริษั ท ผู้ ให้ บ ริก ารเคลื่ อนย้ าย เพื่ อ ท าการรักษาทางการแพทย์ ที่ เหมาะสม หรือเพื่ อน าผู้ เอาประกัน ภั ย กลั บ
สู่ประเทศไทย บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายตามที่บริษัทผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายเรียกเก็บกับบริษัท
4) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วัน
นับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในระหว่างการเดินทาง
บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการทาศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดการเกี่ยวกับศพ ได้แก่ ค่าหีบศพ การดองศพ
การฌาปนกิจศพ ณ สถานที่ที่เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศที่ดาเนินการโดย
บริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับมอบอานาจจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัท ทั้งนี้ไม่เกินจานวนเงินเอา
ประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3.4 ข้อยกเว้น
3.4.1 กลุ่ ม ข้ อ ยกเว้ น ที่ ไม่อ ยู่ภายใต้ คาจ ากั ด ความของอุบั ติ เหตุ ได้ แก่ การฆ่ าตั ว ตาย พยายาม
ฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3.4.2 กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่ สงคราม การจลาจล การก่อการร้าย
การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
3.4.3 กลุ่มข้อยกเว้นที่มีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ
หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความ
คุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี) ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ามัน หรือเหมืองใต้ดิน
3.5 เงื่อนไข
3.5.1 การชาระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย
1) ผู้เอาประกันภัย ต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที หรือก่อนความคุ้มครองจะเริ่มต้น
2) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลัง
จากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติ
วีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
3) ในกรณีที่เป็นความคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถ
ใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้
(1) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน
(2) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็น
หนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยฝ่ายใดก็ตามต้องเป็น
การบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้
3.5.2 กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
1) การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้เอาประกันภัย
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับ
ใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอา
ประกัน ภัย ได้ รับ การชดใช้จ ากสวั สดิ การของรัฐ หรือสวัส ดิ การอื่ น ใด หรือจากการประกัน ภัย อื่น มาแล้ ว ให้ ผู้ เอา
ประกันภัยส่งสาเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วย-งานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่
ขาดจากบริษัท
2) กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย
3) กรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่
บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทาให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็น
ได้ว่ามีเหตุอัน สมควรที่ไม่สามารถส่ งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
กระทาได้แล้ว
3.6 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) อาชีพ
3) ระยะเวลาเดินทาง
4) จานวนผู้เดินทาง
5) พาหนะในการเดินทาง
6) สถานที่ปลายทาง
7) จานวนเงินเอาประกันภัย
8) ชื่อและประวัติบริษัทนาเที่ยว
9) ประวัติการเรียกร้องค่าทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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เรื่องที่ 3.6
การประกันภัยสุขภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม)
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
โดยทั้ง 3 ประเภทกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
จากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3
ประเภท คือ
1. ผลประโยชน์สาหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สาหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็น
คนไข้ภายในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษา
แพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่นๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่างๆ เป็นต้น
2. ผลประโยชน์สาหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สาหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจาอยู่ โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้
ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้
เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญ ญาการ
คุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แ ก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแล
โดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแต่ละประเภทมีดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่กาหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

2) ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย และได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่
(1) คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และ
ยังมิได้สมรส หรือกาลังศึกษาอยู่
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย
อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
1.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย
เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
1.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษาพยาบาลที่
ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่ ว ไปที่ จั ด ให้ ในระหว่ า งรัก ษาตั ว อยู่ ในโรงพยาบาล รวมทั้ ง ค่า บริก ารส าหรับ การใช้ ห้ องผ่ า ตั ด การให้ ย า โลหิ ต
กายภาพบาบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบาบัด เลือด ค่าแพทย์สาหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านที่จาเป็น ค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักและผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติ เหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้ห้อง
ผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบาบัด ค่ากิจกรรม
บาบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ ป่วยในซึ่งเกิดขึ้นสาหรับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือสถานลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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พยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยกาหนดไว้ ตามจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนยอดเงิน
คงเหลือสาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรือหั ตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาทาให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
ตัวอย่างที่ 3.54 นางแก้วตาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล เฉพาะข้อตกลงการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) กับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราห้องละไม่เกิน
3,000 บาทต่อวัน ต่อมานางแก้วตาท้องเสียจึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แพทย์มีความเห็นให้นางแก้วตานอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลของโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายวันละ
2,000 บาท กรณีนี้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 ชั่วโมง
จึงได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงนี้ ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องชดใช้ค่าทดแทนจานวน
3 วัน วันละ 2,000 บาท รวมชดใช้ค่าทดแทน 6,000 บาท
(2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและกาหนดเป็นร้อยละของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจากัดสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(3) คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ความคุ้มครองสาหรับการดูแลที่ต้องการให้แพทย์ไปเยี่ยมดู
อาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่ว ยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การบาดเจ็บ หรือป่ วยไข้ แต่ มีข้อจ ากัด สาหรับ ค่าใช้จ่ ายที่ เกิด ขึ้น จากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งไม่เกินจานวน
เงินที่ ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงิน จากัดต่อวัน หรือจานวนเงิน ผลประโยชน์ สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตา รางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจานวนเงินต่อวัน
ต่อครั้งที่กาหนดไว้ และไม่เกินจานวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
รักษาพยาบาลแบบผูป้ ่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา
ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
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1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้
1) ข้อยกเว้นทั่วไป
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ได้แก่
ก. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย
การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กาเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
ข. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ
รังแค ผมร่ว งหรือ การควบคุ ม น้ าหนั ก ตั ว หรือ การผ่ า ตั ด อั น มี ลั ก ษณะเลื อ กได้ เว้ น แต่ เป็ น การตกแต่ ง บาดแผล
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
ค. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทาแท้ง การคลอดบุตร
ง. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จ. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย
หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความ
ผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
ฉ. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวช-กรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น
ช. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทาเลสิค ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
ซ. การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทาฟันปลอม การครอบฟัน การ
รักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
ฌ. การรั กษาหรือการบ าบั ดการติ ด ยาเสพติ ด ให้ โทษ บุ หรี่ สุ รา หรื อสารออกฤทธิ์ ต่ อจิ ต
ประสาท
ญ. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทาง
พฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออทิสซึม เครียด ความผิดปกติของ การกิน หรือ
ความวิตกกังวล
ฎ. การตรวจรักษาที่ ยังอยู่ ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรค หรืออาการหยุ ด
หายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
ฏ. การปลู ก ฝี หรือการฉีด วั คซี น ป้ องกัน โรค ยกเว้ น การฉีด วัคซี น ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า
ภายหลังการถูกสัตว์ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
ฐ. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
ฑ. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่
ตัวเอง รวมทั้ งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุ ตรของ
ผู้ได้รับความคุ้มครอง
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(2) กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
ก. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทาร้าย
ร่างกายตนเอง
ข. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจ
เลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ค. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้
เกิดการทะเลาะวิวาท
ง. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก
หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
จ. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
ฉ. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสาร
อยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
ช. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับ ขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็ นพนักงาน
ประจาในอากาศยานใดๆ
ซ. การบาดเจ็บ ที่ เกิดขึ้น ขณะผู้ได้รับ ความคุ้ม ครองปฏิบั ติหน้ าที่ เป็ น ทหาร ต ารวจ หรือ
อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ได้แก่
ก. สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้าย
สงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็น
เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
ข. การก่อการร้าย
ค. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์
ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่ง
ดาเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
ง. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้
(1) ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
ก. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
ข. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
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ค. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
ง. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(2) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่
ก. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(3) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ก. ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
ข. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
ค. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
1.5 เงื่อนไข
1) การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
(1) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผู้เอาประกัน ภัยต้องช าระเบี้ ยประกัน ภัยทั นที และความ
คุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้
ก. หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่อนหน้า และไม่นาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่
เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) มาเริ่ม
นับใหม่
ข. หากผู้ เอาประกั น ภั ย ไม่ ช าระเบี้ ย ประกั น ภั ย ส าหรับ ปี ที่ ต่ อ อายุ ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนดให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิน้ ผลบังคับตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การแถลงอายุห รือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
(1) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
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อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
(2) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนาย ทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
4) การทาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับ นี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะ
เวลาที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
ทั้งนี้ ความคุ้มครองสาหรับ การบาดเจ็ บ จะเริ่ม ต้น ทั น ที ณ วัน ที่ บ ริษั ท ยิน ยอมให้ กรมธรรม์ป ระกัน ภั ย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองสาหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่า ยผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่
(1) ผู้ได้ รับ ความคุ้ม ครองได้แถลงให้ บริษั ท ทราบและบริษั ท ยิน ยอมรับ ความเสี่ยงภัยโดยไม่ มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(1) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่ านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

1.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ
บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจาเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการสาหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการสาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการสาหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ สาหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่ อการผ่ าตั ด เพราะการคลอดบุ ต ร การแท้ งลู ก โดยแพทย์ และศัล ยแพทย์ ซึ่ งผู้ ได้ รับ ความคุ้ม ครองจะต้ องเอา
ประกัน ภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันสาหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสาหรับการ
แท้งบุตร
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ สาหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์สาหรับ
การมีครรภ์แต่ละครั้งไม่เกิน
(1) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(2) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุ ดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตรแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(3) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
2) การรักษาด้านทั น ตกรรม คุ้ม ครองการบ าบั ด รักษาโรคโดยทั น ตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบฟัน)
ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิด
ฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อครั้ง หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด
ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้
(1) การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะนาโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ
บริการทางทันตกรรมที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(2) อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด
(3) การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน
การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ
(4) การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ
(5) การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
(6) การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ
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3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จาเป็นโดยคาสั่งของแพทย์ที่ทาการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม สาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง ไม่เกินจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบาบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว
ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจานวนเงินจากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลงคุ้มครอง
การดูแลโดยแพทย์
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยมิได้มีการแนะนาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
1.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
(1) ส่วนสูงและน้าหนัก
(2) สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค
เบาหวาน เป็นต้น
(3) ประวัติการเจ็บป่วย
(4) ประวัติครอบครัว
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

3) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

อาชีพและหน้าที่การงาน
รูปแบบการใช้ชีวิต
สภาพแวดล้อม
การทาประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต
ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org

2. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล (การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม)
2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรื อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัว
ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่กาหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
2) ผู้ อยู่ในอุป การะ คู่ส มรสของผู้ เอาประกัน ภั ย ที่ มี อายุ สู งสุ ด ไม่ เกิน 60 ปี บ ริบู รณ์ ห รือบุ ต รตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือกาลังศึกษาอยู่
3) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ ได้รับความคุ้มครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
4) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย
อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้เอาประกันภัย
เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
2.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
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2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรง พยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4) การรักษา
พยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่วไปที่จัดให้ในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจาก
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบาบัด ค่ากิจกรรม
บาบัดผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ซึ่งเกิดขึ้นสาหรับการรักษาต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยกาหนดไว้ ตามจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนยอดเงิน
คงเหลือสาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นในค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรือหั ตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาทาให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
(2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและกาหนดเป็น ร้อยละของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจากัดสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(3) คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ ความคุ้มครองสาหรับการดูแลที่ ต้องการให้ แพทย์ไปเยี่ย ม
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ ายไขกระดูก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งไม่เกินจานวน
เงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจานวนเงินต่อวันต่อครั้งที่กาหนดไว้
และไม่เกินจานวนครั้งสูงสุดไม่เกินต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยารักษาพยาบาล
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

แบบผู้ป่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา
ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้
1) ข้อยกเว้นทั่วไป
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน
บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(2) กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามทาร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬ าอั น ตราย ขณะกาลั ง ขึ้น หรือกาลั งลง หรือขณะโดยสาร อยู่ ในอากาศยานที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ย นเพื่ อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน ประจาในอากาศยานใดๆ
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้
(1) ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เครื่อ งกระตุ้ น หั ว ใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker กายอุ ป กรณ์ อุ ป กรณ์ เที ย ม เครื่อ งมื อ ทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ
(2) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(3) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิด
ปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครือ่ งช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัด
สัญ ญาณชีพ (ชีพ จร ความดัน เลือด อุณ หภูมิ) เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเที ยม
ขาเทียม ตาเทียม
3.5 เงื่อนไข
1) การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
(1) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีแรก ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยทันที และ ความ
คุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้
- หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกัน ภัยในปีที่ ต่ออายุเป็ นความคุ้มครองต่อเนื่องจากในปีก่ อนหน้า และไม่น าเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
มาเริ่มนับใหม่
- หากผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
(1) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
3) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
4) การทาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
ทั้งนี้ ความคุ้มครองสาหรับ การบาดเจ็ บ จะเริ่ม ต้น ทั น ที ณ วัน ที่ บ ริษั ท ยิน ยอมให้ กรมธรรม์ป ระกัน ภั ย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองสาหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
5) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่ อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่
(1) ผู้ได้ รับ ความคุ้ม ครองได้แถลงให้ บริษั ท ทราบและบริษั ท ยิน ยอมรับ ความเสี่ยงภัยโดยไม่ มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
6) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(1) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ
บริการรักษาพยาบาลที่เป็ นการรักษาซึ่งจาเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการสาหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการสาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการสาหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ สาหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่ อการผ่ าตั ด เพราะการคลอดบุ ต ร การแท้ งลู ก โดยแพทย์ และศัล ยแพทย์ ซึ่ งผู้ ได้ รับ ความคุ้ม ครองจะต้ องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันสาหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสาหรับการแท้ง
บุตร
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ สาหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์สาหรับ
การมีครรภ์แต่ละครั้งไม่เกิน
(1) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(2) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(3) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
2) การรักษาด้า นทั น ตกรรม คุ้ม ครองการบ าบั ด รักษาโรคโดยทั น ตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอกซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อครั้ง หรือจานวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้
(1) การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะนาโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ
บริการทางทันตกรรมที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(2) อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด
(3) การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน
การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ
(4) การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ
(5) การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
(6) การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ
3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จาเป็นโดยคาสั่งของแพทย์ที่ทาการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่ที่
บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม สาหรับ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง ไม่เกินจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบาบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว
ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจานวนเงินจากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่ วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ก. การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
ข. การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
โดยมิได้มีการแนะนาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
ค. การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
ง. เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
จ. กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
3.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
(1) ส่วนสูงและน้าหนัก
(2) สถานะทางสุขภาพ เช่น มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ เป็นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือโรค
เบาหวาน เป็นต้น
(3) ประวัติการเจ็บป่วย
(4) ประวัติครอบครัว
3) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ
(1) อาชีพและหน้าที่การงาน
(2) รูปแบบการใช้ชีวิต
(3) สภาพแวดล้อม
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(4) การทาประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต
(5) ประวัตกิ ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org

3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
3.1 คาจากัดความที่สาคัญ
1) การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม
เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันตามที่กาหนดได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
2) ผู้ถือกรมธรรม์ป ระกัน ภัย บุคคลหรือนิติ บุคคลที่ ระบุชื่ อเป็ น ผู้ถือกรมธรรม์ป ระกัน ภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
3) ผู้ อยู่ ในอุป การะ คู่ส มรสของผู้ เอาประกั น ภั ย ที่ มี อ ายุ สู งสุ ด ไม่ เกิ น 60 ปี บ ริบู รณ์ ห รือ บุ ต รตาม
กฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่มีอายุสูงสุดไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และยังมิได้สมรส หรือกาลังศึกษาอยู่
4) ค่าใช้จ่ายร่วม ความรับผิดระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้ องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันจะพึงจ่ายตามจานวนเงินผลประโยชน์ภายหลังหักจานวนความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี)
5) การประกันภัยแบบออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ย ประกันภัย
ทั้งหมด หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ยประกันภัย
สมบทอีกส่วนหนึ่ง
6) การประกันภัยแบบไม่ออกเงินสมทบ เป็นการประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้ชาระเบี้ย
ประกันภัยทั้งหมด
7) ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง ระยะเวลาที่คุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลเริ่มต้น
ให้ความคุ้มครองจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาให้ความคุ้มครองตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
และตามเงื่อนไขสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทประกันวินาศภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้มีระยะเวลา
ประกันภัยไม่เกิน 1 ปี ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง และเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ เวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันภัย
อาณาเขตที่คุ้มครอง คือ ทั่วโลก
3.2 ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือสมาชิกของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ระบุชื่อไว้ในเอกสารแนบตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้าย
3.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
3) จานวนเงินเอาประกันภั ย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน ข้อตกลง
คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีข้อตกลงคุ้มครองอยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 2) การรักษาโดยการผ่าตัด 3) การดูแลโดยแพทย์ และ 4)การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้
อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(1) การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) มีผลประโยชน์ที่ให้
ความคุ้มครอง เช่น ค่าห้องและค่าอาหารระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ค่าบริการ
ทั่ ว ไปที่ จั ด ให้ ในระหว่ า งรัก ษาตั ว อยู่ ในโรงพยาบาล รวมทั้ ง ค่า บริก ารส าหรับ การใช้ ห้ องผ่ า ตั ด การให้ ย า โลหิ ต
กายภาพ บาบัด การใช้ยาสลบ บริการรถพยาบาล และค่าปรึกษาแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด การทดสอบรังสีวิทยา การ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยา เวชภัณฑ์ กายภาพบาบัด เลือด ค่าแพทย์สาหรับยาสลบ การวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล
ฉุกเฉิน ค่าแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญพิ เศษ ค่าพยาบาลพิ เศษที่ บ้ านที่ จ าเป็ น ค่าห้ องผู้ ป่ วยอาการหนั กและผลประโยชน์
การรักษา พยาบาลฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าบริการใช้
ห้องผ่าตัด การให้ยา โลหิต การใช้ยาสลบ และบริการพยาบาล
ค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาหรือหัตถการบางโรค ถึงแม้จะไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาทาให้ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เช่น การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก
การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม การขูดมดลูก เป็นต้น หากโรคเหล่านี้มีการผ่าตัดให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ในข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด
(2) การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ให้ความคุ้มครองการผ่าตัดเพราะการบาดเจ็บหรือป่วยไข้
โดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์และค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อตกลงนี้จะมีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การผ่าตัดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและกาหนดเป็นร้อยละของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุด แต่มีข้อจากัดสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต บริษัทจะให้ความคุ้มครองสูงสุด
ไม่เกินตามที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(3) คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ให้ ความคุ้มครองสาหรับการดูแลที่ ต้องการให้ แพทย์ไปเยี่ย ม
ดูอาการในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บหรือป่วยไข้ แต่มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดู ก การ
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
(4) การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ให้ความคุ้มครองสาหรับการบาบัดรักษาโดยแพทย์ ซึ่งเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ ละครั้งไม่เกินจานวน
เงินที่ ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงิน จากัดต่อวัน หรือจานวนเงิน ผลประโยชน์ สูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า โดยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินจานวนเงินต่อวัน
ต่อครั้งที่กาหนดไว้ และไม่เกินจานวนครั้งสูงสุดต่อปีและต่อโรค รวมยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งการจ่ายยา
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รักษาพยาบาลแบบผูป้ ่วยนอกจะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ และจานวนยาที่จ่ายต้องไม่เกินจานวนวันที่กาหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการรักษา
ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีข้อจากัดสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ การฟอกไตเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
3.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยสุขภาพนี้ แบ่งเป็นข้อยกเว้นทั่วไปซึ่งบังคับใช้ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย
และข้อยกเว้นเฉพาะหมวดความคุ้มครอง ดังนี้
1) ข้อยกเว้นทั่วไป
(1) กลุ่มข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วน
บุคคล ได้แก่ โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทาสัญญาประกันภัย การตรวจรักษา
หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การตั้งครรภ์ แท้งบุตร โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตรวจ
รักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจรักษา
ความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน การรักษาหรือการบาบัดการติดยาเสพติดให้โทษ
บุหรี่ สุรา การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง
การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์
ทาร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้ม ครองซึ่งเป็น แพทย์สั่งให้ แก่ตัวเอง รวมทั้ งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจ
รักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(2) กลุ่มข้อยกเว้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ซึ่งเหมือนกันกับ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือ
การพยายามทาร้ายร่างกายตนเอง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์
สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุ ให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม ขณะเล่นหรือ
แข่งกีฬ าอั น ตราย ขณะกาลั ง ขึ้น หรือกาลั งลง หรือขณะโดยสาร อยู่ ในอากาศยานที่ มิ ได้ จ ดทะเบี ย นเพื่ อบรรทุ ก
ผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ขณะขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาในอากาศยานใดๆ
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
(3) กลุ่มข้อยกเว้นที่เป็นความเสียหายแบบมหันตภัย ซึ่งเหมือนกันกับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคล ได้แก่ สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม
การก่อการร้าย การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือ
ส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
2) ข้อยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง มีดังนี้
(1) ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ได้แก่
ยา การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

เครื่อ งกระตุ้ น หั ว ใจ Defibrillator หรื อ Pacemaker กายอุ ป กรณ์ อุ ป กรณ์ เที ย ม เครื่อ งมื อ ทางการแพทย์ และ
เวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร
ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม การ
บริการโดยพยาบาลพิเศษ
(2) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดและคุ้มครองการดูแลโดยแพทย์ ได้แก่ การ
รักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และ
การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(3) ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวช
กรรม (ผู้ป่ วยนอก) ได้แก่ ยา การรักษาหรือการตรวจวินิ จฉัยที่ ไม่เกี่ยวข้องกับคาวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความ
ผิดปกติที่ ระบุในใบรับรองแพทย์ เครื่องกระตุ้น หัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ เที ยม
เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน
เครื่องวัด สั ญ ญาณชี พ (ชี พ จร ความดัน เลือด อุ ณ หภู มิ ) เครื่องช่ วยค้ายั น ต่ างๆ รถเข็น ผู้ป่ วย อวัย วะเที ยม ได้ แ ก่
แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
3.5 เงื่อนไข
1) การบันทึกและเก็บรักษารายละเอียดของผู้ได้รับความคุ้มครอง
(1) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเก็บรักษาบันทึกเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคน
ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นรายบุคคล แสดงชื่อ เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิดจานวนเงินผลประโยชน์
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ วันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่
จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
(2) ความผิดพลาดในการเก็บรักษาบันทึกเอกสารนี้ จะไม่ทาให้กรมธรรม์ประกันภัยที่สมบูรณ์อยู่
แล้วเสื่อมเสียไป และไม่ทาให้กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกโดยชอบแล้วกลับมีผลต่อไปอีก แต่เมื่อได้ตรวจพบความ
ผิดพลาดเช่นว่านี้แล้วให้จัดการปรับปรุงตามความเป็นธรรม
(3) ผู้ถือกรมธรรม์ป ระกัน ภัยจะต้ องส่ งเอกสารและหลักฐานอัน เป็ น ข้อพิ สูจน์ แก่บ ริษัท ตามที่
ต้องการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ ประกัน ภัย บรรดาเอกสารต่างๆ ที่บุ คคลใดส่งให้ แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องอนุญาตให้บริษัท
เข้าตรวจดูได้ตามสมควร
2) การชาระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง
(1) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปี แรก ผู้เอาประกัน ภัยต้องช าระเบี้ ยประกัน ภัยทั นที และความ
คุ้มครองจะเริ่มในวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) การจ่ายเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ผู้เอาประกันภัยต้องชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีก่อนหน้าสิ้นผลบังคับตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยและความคุ้มครอง
ในปีต่ออายุ จะเป็นดังนี้
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ก. หากผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ ประกันภัยในปี ที่ ต่ออายุ เป็ น ความคุ้มครองต่ อเนื่องจากในปี ก่อนหน้ า และไม่ น าเงื่อนไขทั่ วไปเรื่อง
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) และเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
มาเริ่มนับใหม่
ข. หากผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับปีที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
3) วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย
(1) ในกรณีการประกันภัยแบบไม่มีการออกเงินสมทบ วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองได้แก่วันที่ผู้
เอาประกันภัยเริ่มทางานวันแรกหรือหลังจากผ่านช่วงการทดลองงานหรืออื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับการระบุในใบคาขอเอา
ประกันภัยกลุ่มโดยผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
(2) ในกรณีการประกันภัยแบบมีการออกเงินสมทบ ผู้เอาประกันภัยต้องออกเงินสมทบ ค่าเบี้ย
ประกันภัยด้วยและวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก่
ก. วันเริ่มต้นการประกันภัย สาหรับการขอเอาประกันภัยก่อนวันเริ่มต้นการประกันภัย หรือ
ข. วันที่ขอเอาประกันภัย สาหรับการขอเอาประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นการ
ประกันภัยหรือวันเริ่มเป็นผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นลูกจ้างใหม่ หรือ
ค. วันที่บริษัทตกลงรับประกันภัย สาหรับการขอเอาประกันภัยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนด
ในข้อ 2)
ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาปกติเพราะได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใน
วันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองนี้ ให้ถือวันที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองของผู้นั้นเป็นวันแรกที่กลับเข้ามาปฏิบัติงานเต็ม
เวลา โดยบริษัทจะคุ้มครองให้ตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยกลับเข้ามาปฏิบัติงาน
4) การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน ถ้ามีการแถลงอายุ หรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริง ทาให้
(1) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กาหนด จานวนเงินผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจานวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชาระแล้วตามอายุและเพศที่ถูกต้องแท้จริง หาก
อายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้นไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชาระแล้ว
(2) บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กาหนด บริษัทประกันวินาศภัยจะ
คืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันวินาศภัยจะไม่นาเงื่อนไขนี้ไปบังคับใช้เพื่อการ
ปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สาหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านไปแล้ว
5) การปรับเบี้ยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
ตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

6) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีการขอรับความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแจ้งจานวนและรายชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะเพิ่มเติมในระหว่างปีกรมธรรม์
ประกันภัย บริษัทจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบจานวนเงินผลประโยชน์
สูงสุดต่อปีนั้น บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะ สาหรับผลประโยชน์นั้นๆ ในจานวนเงิน
ผลประโยชน์สูงสุดตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจริง
7) การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครองระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัย หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา
แต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย
หากผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้เอาประกันภัย หรือผู้อยู่ในอุปการะรายใดได้รับการปรับเพิ่มขึ้น
สูงกว่าในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ ในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลบังคับในวันแรกของ
เดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้ง ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง และบริษัทประกันวินาศภัยตกลงยินยอมรับประกันภัย
ดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า
(1) หากผู้เอาประกันภัยได้ขาดการทางานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากการลาหยุดงาน การลา
พักผ่อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีการเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจาก
การประกันภัยจนถึงวันแรกที่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้กลับเข้าทางานเต็มเวลาปกติแล้ว
(2) หากผู้ได้รับความคุ้มครองนั้นได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ก่อนเวลาที่ผลประโยชน์
ความคุ้มครองได้ปรับเพิ่ม จานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองจะไม่เกินกว่าจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดเดิม ก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
(3) หากผู้ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากการบาดเจ็ บ หรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยตาม
ผล ประโยชน์ความคุ้มครองเดิมไปแล้ว รวมถึงภาวะที่เป็นมาก่อนการปรับเพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครอง จานวนเงิน
ผลประโยชน์ สูงสุดที่ ได้รับ ในรอบปี กรมธรรม์ป ระกัน ภัยนั้น จะไม่เกิน กว่าจานวนเงินผลประโยชน์ สูงสุดเดิมก่อนที่
ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะได้รับการปรับเพิ่ม
8) การทาให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่ หากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่า ผู้เอาประกันภัยไม่ชาระเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้เอาประกันภัยอาจ
ขอให้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้กลับมามีผลบังคับใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย
โดยความยินยอมของบริษัท และจะไม่มีการนาเงื่อนไขทั่วไปเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย และระยะเวลา
ที่ไม่คุ้มครองมาเริ่มนับใหม่
ทั้งนี้ความคุ้มครองสาหรับการบาดเจ็บ จะเริ่มต้นทันที ณ วันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่ และความคุ้มครองสาหรับการเจ็บป่วยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่บริษัทยินยอมให้กรมธรรม์ประกันภัย
กลับมามีผลบังคับใหม่แล้วเป็นเวลา 10 วัน
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9) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ สาหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่
กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก เว้นแต่
(1) ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงให้บริษัท ทราบและบริษัท ยิน ยอมรับ ความเสี่ยงภัยโดย ไม่ มี
เงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
(2) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือ
การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบ
หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ตัวอย่างที่ 3.55 นางดวงตาผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกับบริษัทจริงใจประกันภัย จากัด
(มหาชน) เป็นครั้งแรก โดยเริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นางดวงตาเข้านอน
พักรักษาตัวในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 วัน ด้วยโรคความดันโลหิตสูง บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด
ตรวจสอบการรักษาตัวของนางดวงตาย้อนหลังไป 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครอง นางดวงตาไม่เคยปรากฏอาการ ไม่ได้รับ
การตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ และไม่เคยต้องกินยาที่เกี่ยวข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง กรณีนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ดังนั้น บริษัท จริงใจประกันภัย จากัด (มหาชน)
ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจานวนเงินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันวินาศภัย
10) ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
(1) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
เป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
(2) บริษัทประกันวินาศภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สาหรับการเจ็บป่วย
ดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (บริษัทอาจกาหนดจานวนวันต่ากว่านี้ได้) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมี
ผลบังคับเป็นครั้งแรก ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้า หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
3.6 เอกสารแนบท้าย/เงื่อนไขพิเศษ
1) การคลอดบุตร คุ้มครองการบริการระหว่างเวลาพักอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการคลอดบุตรรวมถึงการ
บริการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาซึ่งจาเป็นเพื่อช่วยชีวิตมารดาหรือทารกแรกเกิด ค่าบริการสาหรับค่าห้องและ
ค่าอาหารรวมทั้งค่าการพยาบาลดูแล ค่าบริการสาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมทั้ง ค่าบริการสาหรับห้องผ่าตัด การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ การให้ยาบริโภค การให้เลือด ค่าบริการแพทย์ สาหรับยาสลบ และการวางยาสลบ และค่าบริการ
เพื่ อการผ่ าตั ด เพราะการคลอดบุ ต ร การแท้ งลู ก โดยแพทย์ และศัล ยแพทย์ ซึ่ งผู้ ได้ รับ ความคุ้ม ครองจะต้ องเอา
ประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 280 วันสาหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสาหรับการแท้ง
บุตร
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บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ สาหรับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์สาหรับ
การมีครรภ์แต่ละครั้งไม่เกิน
(1) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ แล้วแต่
จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(2) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการแท้งบุตร แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
(3) จานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 200 ของจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตาม ที่ระบุ
ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน
โดยเอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่าย การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
2) การรักษาด้านทั น ตกรรม คุ้ม ครองการบ าบั ด รักษาโรคโดยทั น ตแพทย์ ซึ่งเป็ นผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน (ไม่รวมถึงการครอบ
ฟัน) ผ่าฟันคุด การเคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี) และการใส่ฟันปลอมถอดได้
ชนิดฐานและโครงพลาสติก ไม่เกินจานวนที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อครั้ง หรือจานวนเงินผลประโยชน์
สูงสุด ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
เอกสารแนบท้ายนี้มีข้อยกเว้น ดังนี้
(1) การร้องขอการรักษาหรือผ่าตัดทางทันตกรรมโดยมิได้มีการแนะนาโดยทันตแพทย์ รวมถึงการ
บริการทางทันตกรรมที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(2) อุปกรณ์เทียมและอวัยวะเทียมทุกชนิด
(3) การตรวจรักษาทางทันตกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ได้แก่ การฟอกสีฟัน
การรักษาฟันห่าง การรักษาสีฟันที่ผิดปกติ
(4) การรักษาอาการนอนกัดฟันทุกชนิด รวมถึงการรักษาความผิดปกติในการนอนหลับ
(5) การจัดฟันทุกประเภท รวมถึงการจัดฟันเพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
(6) การรักษาทางทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ
3) การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ คุ้มครองการบริการเต็มเวลาของพยาบาลที่ได้รับอนุญาต เมื่อมีความ
จาเป็นโดยคาสั่งของแพทย์ที่ทาการรักษา ขณะที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือพักอยู่
ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม สาหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง ไม่เกินจานวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือจานวนเงินจากัดต่อวัน หรือจานวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้
ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
4) การรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จากการบาบัดรักษาหรือวินิจฉัยโรคที่ได้รับการยืนยันโดยแพทย์ และเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติซึ่งเรียกเก็บใน
อาณาเขตที่ให้บริการนั้น ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครองจะถือว่าเกิดขึ้นในวันซึ่งได้ให้หรือได้รับการบริการนั้นๆ แล้ว
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ชนิดการบริการหรือเวชภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง
(1) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล เว้นแต่ส่วนที่เกินจานวนเงินจากัดต่อวันตามที่ระบุไว้ใน
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย และค่าบริการรถพยาบาล
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม
(ผู้ป่วยใน) สาหรับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่ วไป ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโดยการผ่าตัด และข้อตกลง
คุ้มครองการดูแลโดยแพทย์
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) การปลูกถ่ายอวัยวะและการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง
(2) การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยมิได้
มีการแนะนาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่ไม่จาเป็นต่อการรักษา
(3) การบริการโดยพยาบาลพิเศษ
(4) เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker
(5) กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง
แว่นตา เลนส์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วย
ค้ายันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม
3.7 ข้อมูลที่จาเป็นในการพิจารณารับประกันภัย
1) อายุ
2) องค์ประกอบด้านการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
(1) ส่วนสูงและน้าหนัก
(2) สถานะทางสุขภาพ เช่น มี ความดัน โลหิตสู งกว่าปกติ เป็ นโรคไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ
โรคเบาหวาน เป็นต้น
(3) ประวัติการเจ็บป่วย
(4) ประวัติครอบครัว
3) องค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ องค์ประกอบที่มักจะมีผลกระทบในการพิจารณารับประกันภัย
สุขภาพ คือ
(1) อาชีพและหน้าที่การงาน
(2) รูปแบบการใช้ชีวิต
(3) สภาพแวดล้อม
(4) การทาประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต
(5) ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
�� 1.indd 171

4/10/2563 BE 3:59 PM

3-108

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

เรื่องที่ 3.7
การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์
รัฐบาลและส านั กงานคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกัน ภัย (คปภ.) ได้ พั ฒ นา
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย อุ บั ติ เหตุ เพื่ อคุ้ม ครองให้ แก่ป ระชาชนทุ กคน รวมถึงผู้พิ การที่ จ ะสามารถเข้าถึงได้ ได้ แก่ 1)
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ 2) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัยเพื่อคนพิการ 300

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
เพื่อให้การประกันภัยเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองตนเอง
และครอบครัวได้ นายทะเบียน (เลขาธิการสานักงาน คปภ.) จึงได้กาหนดแบบและข้อความ พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย
สาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ซึ่งผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยปีละ 450 บาท
1.1 คาจากัดความที่สาคัญ
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไปและข้อกาหนด เรื่อง การบอกเลิกความคุ้มครอง)
1.2 ผู้เอาประกันภัย เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย
1.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้กาหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 4 ข้อ และมีการกาหนดที่แน่นอนของจานวนเงินเอาประกันภัยไว้ ดังนี้
(1) การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จานวนเงิน
เอาประกันภัย 100,000 บาท
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2) การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
ส าหรับ แนวทางการพิ จ ารณาชดใช้ ค่ า ทดแทนของข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ า งต้ น รายละเอี ย ดการ
พิจารณาเหมือนกันกับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ.1 ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชาระเบี้ยประกันภัย
รายปี)
(3) การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอด
ระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จานวนเงินเอาประกันภัย 200 บาท
ต่อวัน
ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อ
บ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัด การงานศพ กรณี เสียชีวิต จากบาดเจ็บ หรือการเจ็บ ป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก) จานวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและข้อกาหนด
ดังนี้
ก. ข้อตกลงคุ้มครองนี้มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผล
บั งคั บ เป็ น ครั้งแรก หากผู้เอาประกัน ภัย เสีย ชีวิ ตจากการเจ็บ ป่ วยภายในระยะเวลา 180 วัน จากวัน ที่ ที่ กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์
ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ ออายุกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุ ดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้หลังจาก 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยที่มิ ใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
1.4 ข้อยกเว้น ภายใต้การประกันภัยนี้ แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่
1) สาเหตุจากภัยที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่
(1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจน
ไม่สามารถครองสติได้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
(2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
(3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจาก
บาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
(4) การแท้งลูก
(5) อาหารเป็นพิษ
(6) การปวดหลัง ที่ไม่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
(7) สงคราม การก่อการร้าย การแผ่รังสี การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทากิจกรรมมีความเสี่ยงภัยสูง ได้แก่
(1) เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
(2) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบ
หนีการจับกุม
(3) ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
1.5 เงื่อนไข
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่
เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
2) การสิ้นสุดของสัญ ญาประกันภัยโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้เอาประกัน ภัยถูกจองจาอยู่ในเรือนจาหรือ
ทัณฑสถาน ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสาหรับระยะ
เวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
3) การจ่ายค่าทดแทน บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
หลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีก ได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
กาหนดชาระ
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือการประกันภัย
สาหรับคนพิการ 300
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นมาสาหรับคนพิการใน 3 ประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะ
คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงระบบประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและ
ครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากการถูกฆาตกรรมลอบ
ทาร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ชดเชยเงินปลอบขวัญ และชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และชาระเบี้ยประกันภัยปีละ 300 บาท
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2.1 คาจากัดความที่สาคัญ
ระยะเวลาและอาณาเขตที่คุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงให้เริ่มมีผลคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยหรือใบรับรองการประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิก
ความคุ้มครอง (รายละเอียดนี้ถูกระบุในเงื่อนไขทั่วไป เรื่อง การบอกเลิกความคุ้มครอง)
2.2 ผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกัน ภัย ซึ่งต้องเป็น คนไทย อายุตั้ งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบ ริบูรณ์ ในวันที่ ท า
ประกันภัยและมีบัตรประจาตัวคนพิการที่ระบุประเภทความพิการ 3 ประเภท ดังนี้
1) กลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (แขนขา)
2) กลุ่มพิการทางการได้ยินหรือสื่อสาร (หูหนวก-ใบ้)
3) กลุ่มพิการทางการมองเห็น (ตาบอด)
และผู้รับประโยชน์ได้แก่ คู่สมรสตามกฎหมาย ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วม
บิดามารดา หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจะตกแก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอา
ประกันภัย
2.3 ความคุ้มครอง
1) วัตถุหรือทรัพย์สินที่คุ้มครอง บุคคลซึ่งระบุเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
2) ภัยที่คุ้มครอง/ขอบเขตความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ
3) จานวนเงินเอาประกันภัย จานวนเงินจากัดความรับผิด และวิธีการชดใช้ค่าทดแทน กรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้กาหนดข้อตกลงคุ้มครองไว้ 5 ข้อ และมีการกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ดังนี้
(1) ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่างกายและ/
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุภายในระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมและเสียชีวิ ตเพราะการบาดเจ็บนั้น ทั้งนี้ไม่รวมการถูกฆาตกรรม
ลอบทาร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
(2) ผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบทาร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
(3) ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณี เสี ยชีวิตจากการเจ็บ ป่วย (ยกเว้น กรณี
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จานวนเงินเอาประกันภัย 10,000
บาท และมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้
ก. ข้อตกลงคุ้ม ครองนี้มี ระยะเวลารอคอย 120 วัน นั บจากวัน ที่ที่ กรมธรรม์ ประกันภัย นี้
มีผลบังคับเป็นครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันจากวันที่ที่กรมธรรม์
ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
แต่บริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจานวนให้แก่ผู้รับประโยชน์
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ข. ผู้เอาประกันภัยที่ต่ ออายุกรมธรรม์ป ระกันภัยนี้ ภายใน 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุ ดความ
คุ้มครองกับบริษัทรับประกันภัยรายเดิมจะได้รับความคุ้มครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอย่างต่อเนื่อง
แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ประกัน ภัยนี้หลังจาก 30 วันนั บจากวัน สิ้นสุดความคุ้มครอง หรือต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษั ทรับประกันภัยที่มิใช่รายเดิม จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่สาหรับความคุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่
กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเสียชีวิตต้องแจ้งทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุ
จาเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทาได้แล้ว
ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต สูญเสีย
มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพถาวร แต่การไม่เรียกร้องภายในกาหนดดังกล่าวไม่ทาให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกาหนด และได้ทาการเรียกร้อง
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้จ่ายค่าทดแทนในกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัย
สาหรับระยะเวลาประกันภัยที่ยังเหลืออยู่
(4) ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรง
พยาบาลเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเป็นจานวนเงิน
5,000 บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย
(5) ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจาก
อุบัติเหตุ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ เป็นจานวนเงินวันละ 200 บาทสูงสุด 20 วันตลอดระยะ
เวลาประกันภัย
2.4 ข้อยกเว้น
1) การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(1) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา โดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ
(3) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณี ที่ไ ม่มีการตรวจวัดหรือในกรณี ที่
ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้
2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
3) การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับ
มาจากอุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่นามาบังคับใช้ สาหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
4) การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่นามาบังคับใช้สาหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ (3) ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัด
การงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
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5) สงคราม (ไม่ ว่าจะได้มี การประกาศสงครามหรือไม่ ก็ต าม) การรุกราน หรือการกระท าของศั ต รู
ต่างชาติ สงครามกลางเมื อง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ ป ระชาชนก่อความวุ่ น วายถึงขนาดลุ กฮือต่ อต้ านรัฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน
6) อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
7) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดี อาญา ที่
กระทาโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด
8) การก่อการร้าย
2.5 เงื่อนไข
1) การบอกเลิกความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีกาหนดระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย
และบริษัทประกันวินาศภัยต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครอง
2) ข้อจากัดในการรับประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีข้อจากัดในการรับประกันภัย คือ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิทากรมธรรม์ประกันภัย
นี้ไม่ว่าจะทากับบริษัทประกันวินาศภัยหรือผู้รับประกันภัยอื่นได้รวมกันไม่เกิน 2 ฉบับเท่านั้น หากผู้เอาประกันภัยทา
ประกันภัยเกินกว่า 2 ฉบับ ก็จะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัย 2 ฉบับแรก
โดยให้ถือว่าการทาประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็ม
จานวนสาหรับการทาประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว
3) ข้อกาหนดอายุของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทาประกันภัย
4) การจ่ายค่าทดแทน
บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความ
สูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสาหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะ
ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัท
ประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบ
กาหนดชาระ
(ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้ในเว็บไซต์สานักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย: http://www.
oic.or.th และ https://www.tgia.org)
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